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Önsöz 
 

Değişen Neoliberalizm ve Kentsel Alana Yansımaları: 

Seçenekleri ve Sonrasını Düşünmek 

Ayda Eraydın 

 

 

 

 

 

 

 

2000‘li yıllarda Türkiye‘de merkezi yönetimin kentsel dönüĢüm projeleri baĢta olmak 

üzere kentsel mekana aĢırı müdahaleci yaklaĢımı ve bu yönde geliĢtirdiği araçlar, 

1980‘lerdeki piyasa odaklı ve  özelleĢtirmeyi öne çıkaran eğilimi ile çeliĢmekte, ilk 

dönem neoliberal anlayıĢın ötesine geçmektedir. Kurallarını merkezi yönetimin 

koyduğu ve doğrudan mekanı Ģekillendirmeye yönelik yasal düzenlemelere dayalı 

olarak uygulamaların gerçekleĢtirildiği  ve özellikle mekana dayalı politikalarda aĢırı 

müdahaleci bir tutum sergilendiği görülmektedir. Bu süreçte kent yeni bir toplumsal 

yapının gerçekleĢtirilmesinde ve güç yapısının yeniden Ģekillenmesinde bir araç olarak 

kullanılmaktadır. Neoliberalizmin bu evresinde otoriterleĢen bir kentsel yönetim 

anlayıĢı ile eleĢtiri ve karĢı çıkıĢlara verilen sert tepkinin giderek artması, 

demokratikleĢme ve kentsel haklar konusunda kaygıların artmasına neden olmaktadır.  

Neoliberalizmin yeni bir evresi olarak tanımlanabilecek bu dönemin gerek kavramsal 

gerekse uygulama örneklerine dayalı olarak irdelenmesi ve ortaya çıkan sosyo-

mekansal, ekonomik ve çevresel maliyetlerinin belirlenmesi son derece önemli olmakla 

birlikte, bu dönem sonrasında uygulanabilecek ve mevcut politika, plan ve projelere 

seçenek yaklaĢımların geliĢtirilmesi de artan bir zorunluluktur.  

Bu amacı gerçekleĢtirmek için düzenlenen bu sempozyum öncesinde bazı kavramlara 

açıklık getirilmesi ve bazı saptamaların yapılması gereklidir. AĢağıdaki bölümde 

öncelikle 1980‘den bu yana neoliberal politikaların değiĢen niteliği ve bu süreçte ortaya 

çıkan yönetim anlayıĢıns kısaca değinilecek, sonrasında günümüz neoliberal 

politikalarının, neoliberalizmin bu son evresinin temel nitelikleri özetlenmeye 

çalıĢılacaktır. Yapılan özetin, Türkiye‘deki geliĢmelerle büyük ölçüde örtüĢtüğü 

görülmektedir. Bu saptamalar, bu dönemin politikalarını nasıl tartıĢmamız gerektiği 

konusunda ipuçları sağlarken, esas olan kente karĢı sorumluluklarımızı yerine 

getireceğimiz yeni bir yaklaĢımın belirlenmesidir.  
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Neoliberal politikaların Değişimi 

Neoliberal politikalar durağan olmayıp, sürekli olarak değişen koşullara göre 

evrilmekte ve yeni yönetişim ve uygulama biçimleri ortaya çıkmaktadır. Ancak, bu 

evrilme salt değiĢen ekonomik koĢullar nedeni ile olmayıp, uygulanan politikalara 

tepkinin değişim ve dönüşümde önemli rol oynadığı da görülmektedir. Neoliberalizmin 

nasıl evrildiği ve zaman içinde nasıl Ģekil değiĢtirdiğine ve tüm bu değiĢimin 

yönetim/yönetiĢim biçimlerine yansımalarına kısaca bir göz attığımızda farklı tepkiler 

ve kentsel hareketlerin bu süreçteki rolü daha da belirginleĢmiĢ olmaktadır (Eraydın ve 

TaĢan-Kok, 2013). 

1970‟li yıllar Keynesyen büyüme modelinin ardından gelen yeni neoliberal 

politikaların egemen olduğu ve ekonomide yeniden yapılanma politikaların 

uygulandığı bir dönemin baĢlangıcı olmuĢ ve bu dönemde istihdam, emeğin iĢ bölümü, 

üretici grupların ekonomide ve toplumsal yapıdaki rollerinde  önemli değiĢimler 

yaĢandığı görülmüĢtür. Bu dönemde üreticilerin küresel boyut kazanan üretim ve 

dağıtım ağlarından yararlanarak ve dünyanın farklı köĢelerindeki uygun koĢulları 

değerlendirerek üretimin maliyetini azaltma ve ürünleri en uygun piyasalara ulaĢtırmak 

becerisinin arttığı izlenmektedir. Ancak, aynı süreç içinde sanayide istihdam edilen 

emeğin güçsüzleĢmesi, sendikaların zayıflaması ve sosyal güvenlik sistemlerinin 

kapsayıcılığının azalması eğilimlerin baĢlıcaları olarak gözlemlenmiĢtir. Bu süreçte 

dıĢlanan kesimlerin tepkilerini azaltmak için ise yeni yönetiĢim biçimlerinin sunulduğu 

ve farklı kesimlerin katılımını sağlayacak karar süreçlerinin gündeme getirildiği 

görülmüĢtür. Özellikle yerel yönetimlerin yenilikçi uygulamalarının katılım kavramı 

çevresinde geliĢtirildiği ve ortak giriĢimlere yer veren bir söylemin ortaya çıktığı 

görülmektedir. 1980‘ler yazının irdelenmesi katılım yanısıra devlet ötesi yönetişim, 

kendi kendini yönetmek  gibi kavramlardan çokça söz edildiğini göstermektedir. Bu 

dönemde çok sayıda kentsel proje gündeme gelirken, katılımcı yeni süreçler, katılımın 

belirli kesimlerle sınırlı olmasına karĢılık,  tepkinin az olmasını sağlayabilmiĢtir 

(Blakeley, 2010). 

1980 ve 1990‘lı yıllarda rekabetçilik/rekabet gücü kavramı farklı alanlarda mevcut 

kuralların gevĢetilmesi ve kaldırılmasında gerekçe olurken, yerel yönetimlerin 

ekonomik yeniden yapılanmanın, artan iĢsizliğin ve sosyal refah harcamalarının 

getirdiği finansman sıkıntısı ile karĢı karĢıya geldiği görülmektedir. Bu nedenle 

rekabetçiliği sağlayan bir strateji çerçevesi geliĢtirirken (Keating, 1997; Jonas ve Ward, 

2002), özellikle 1990‘larda kentsel yönetiĢim için yeni mekanizmaların tanımlanması 

ve yeni kurumlaĢma çabaları ve özellikle metropolitan yönetimin yeniden 

biçimlenmesini nedenlemiĢtir (Brenner, 2006). Dünyanın pek çok yerinde bölgesel 

yönetiĢim, mekansal planlama ve metropolitan kurumlaĢmada önemli değiĢimler 

deneyimlenmiĢtir (Marvin, Harding ve Robson, 2006; Jonas ve Ward, 2007). Bu 

deneyimlerin irdelenmesi, bölge ve kentlerin ve bu alanlardaki yönetimin 

Ģekillenmesinde küresel belirleyicilerin önemini göstermiĢtir (Brenner, 2003). Ancak 

bu dönemdeki değiĢimlere karĢı tepkiler artmıĢ ve gündelik yaĢamda yaĢanan 

sorunların yarattığı gerilimlerin yeni düzenlemelerle çözümlenmesi ve farklı görüĢ ve 

yaklaĢımların dikkate alınması yönünde  bazı adımların atıldığı izlenmiĢtir (Stoker, 

1995). Metropolitan alanlardaki yeni kurumlar ve  sivil toplum örgütlerinin karar 

süreçlerine katılımı kentsel alanlarda pazarlık süreçlerinin gündeme gelmesini ve belirli 

grupların çıkar ve istemlerini yönetime iletebilmelerine olanaklı kılmıĢtır. Böylelikle 
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metropolitan alanlarda çeliĢkiler ve sürtüĢmeler yok olmasa bile bunların baskılanması 

sağlanabilmiĢtir. 

2000 sonrasında neoliberal politikalarda yeni bazı eğilimlerin daha net gözükmeye 

baĢladığı söylenebilir. Bu nedenle son on yıldaki dönem neoliberalizmin yeni bir 

aĢaması olarak tanımlanmakta ve neoliberalizmin ardı  (Larner ve Craig, 2005), geç 

neoliberalism  (Peck, 2010), yeni neoliberalizm (Rénique, 2009) veya post-

neoliberalizm (Brand ve Sekler, 2009) gibi isimlerle adlandırılmaktadır. Peck (2010: 

106) ―neoliberalizmin eskisi gibi olmadığını  ve bu dönemde iyice pekiĢtirilmiĢ ve kriz-

güdümlü piyasa kuralları‖ nın egemen olduğunu belirtirken, ―artan müdahele ile devlet 

giriĢimciliği arasında gezinen saldırgan politikalar‖ın (Peck and Tickell, 2002) 

gündeme geldiği görülmektedir. Bu dönemdeki kentsel politikalar bir yandan 

rekabetçilik odaklı giriĢimleri desteklerken, öte yandan sosyal bütünleĢmeye yardımcı 

olacak siyasi bir sorumluluk çerçevesinde gündeme gelmektedir (Loopmans and 

Dirckx, 2011). Neoliberalizmin bu aĢamasında sosyal açıdan düzelme sağlamak üzere 

belirli ölçüde ortak tüketim malllarının sunumu ve dezavantajlı grupların yaĢam 

alanlarının iyileĢtirilmesi gibi müdahaleler yapılırken, geliĢtirilen politika ve planlarla 

kentte artı değeri ve rantları artıracak etkinliklerin alanlarını geniĢletmek gibi ikili 

yaklaĢım benimsenmektedir.  Zukin‘e  (1995) göre bu projeler yeni tüketim kalıpları ve 

yeni bir yaĢam kalitesi oluĢturulması ile potansiyel tepkileri ve kentsel hareketleri 

baskılamayı amaçlamaktadır; kendi deyimi ile cappuccino ile bastırmak izlenen 

yaklaĢımdır. Bu tür müdahele biçimlerinin amacı uygulamalardan memnun olmayan 

grupların siyasi olarak baskılanması ve eleĢtirilerinin marjinalize edilmesidir. Ancak, 

bu politikaların neoliberal gündeme karĢı olan iki farklı grubun orta çıkıĢını 

önlemediğini de görülmüĢtür; uygulanan politikalardan zarar gören yoksul ve muhtaç 

kesim ile kentsel uygulamalardan zarar görmemekle birlikte bunlardan hoĢnutsuzluk 

duyanlar. 

Kentsel politikalar konusunda hoĢnutsuz olan kesimlerin kentsel yönetimin 

neoliberalleĢmesine karĢı olduğu görülmektedir. Bu karĢı çıkıĢ sadece somut bazı proje 

ve uygulamalara yönelik olmayıp genel eğilimlere karĢı çıkıĢ niteliğindedir; kentsel 

mekanın metalaĢtırılması, sosyo-mekansal ayrımlaĢma ve soylulaĢtırma bunların 

baĢında gelmektedir. Bu çerçevede bazı kavramların yeniden gündeme geldiği 

görülmektedir. Örneğin 1960‘ların kavramı olan kent/kentli haklarıLefebvre‘in bu 

kavramı öne sürdüğü dönemdeki kadar kesin ve net olmasa da çok sık kullanılmaktadır. 

Nitekim, Keil (2009) kent hakları söyleminin uluslararası kapitalist sistemin 

kentlerdeki geliĢmesini tanımlamaya yönelik olduğunu, ve Lefebvre‘in özgün 

ifadesinde yer alan değiĢim taleplerini öne çıkarmayan daha kısa erimli  bir bakıĢ açısı 

sunduğunu ifade etmektedir. Harvey‘in (2008)‘de iĢaret ettiği gibi siyasal mücadeleleri 

kentsel plan ve projelerle baskılamak yeni bir Ģey değildir. 1850‘lerde Paris‘te ve 

1940‘larda New York‘da hem mevcut fazla sermayeyi hem de iĢsiz emeği emmek için 

farklı kentsel programların uygulandığı görülmüĢtür. Gayri menkul piyasasında yapılan 

düzenlemeler de bu konuda katkı sağlamakta ve Türkiye‘de olduğu gibi kimi kez 

dezavantajlı grupların kayıplarının tazmin edilmesi gibi düĢünülen uygulamalar 

gündeme gelebilmektedir. Pek çok geliĢmekte olan ülkede kentsel dönüĢüm ve 

yenileme politikaları sonunda yerlerinden edilen dezavantajlı grupların tepkilerini 

baskılamak için ödünler verilmesi de genel bir eğilimdir (Sugranyes ve Mathivet, 

2011). Ancak, yaĢam kalitesini olumsuz etkileyen marjinal grupların dıĢlanması 
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konusunda yoğunlaĢan uygulamalar, diğer bir deyiĢle kentsel rövanĢizm de (urban 

revanchism) (MacLeod, 2002) de gündemdeki yaklaĢımların bir diğeridir. 

Yukarıdaki kısa özetten anlaĢılacağı gibi 2000 sonrasında, özellikle de 2008 ekonomik 

bunalımının hemen ardından  tüm dünyada devletlerin konut ve arsa piyasasını daha 

fazla denetlemek ve hem ekonomik büyümeyi yeniden baĢlatmak hem de farklı 

kesimlerin hoĢnutsuzluğunu gidermek için geleneksel rekabetçi politikalara olan 

tepkiyi azaltacak sosyal politikalara yer vermek gibi bir ikili yaklaĢım izlediği 

görülmektedir. Bu yaklaĢımın neoliberal politikaların özünü değiĢtirmediği, tam tersine 

bu politikaların uygulanabilirliğini artırmayı hedeflediği açıktır. Ancak neoliberal 

politikaların uzantısı olarak kentsel operasyonlar sonucu ortaya çıkan tepkileri önlemek 

için yapılan bu düzenlemelerin çoğunlukla iĢe yaramadığı ve tepkilerin kentsel 

hareketlere de dönüĢtüğü görülmektedir. Yoksun ve yoksul kesimlerin sesleri kimi 

zaman bir çığlığa dönüĢmekte ve gerçekleĢen eylemler devlet tarafından yapılan 

müdahelelere karĢı bireysel haklarını savunmaya yönelmektedir.  

Günümüz neoliberalizmi ve kent 

Öncelikle neoliberalizmin salt bir ekonomi projesi olmayıp, aynı zamanda siyasal bir 

proje olduğunu hatırlamak gereklidir (Wacquant, 2012). Yanısıra, ekonomik 

liberalizmin siyasal liberalizmle çakıĢmasının gerekmediğini de yinelememiz 

gerkmektedir (Künkel ve Mayer, 2012).  Neoliberal gündem diktörlükten, askeri 

yönetimlere ve demokratik rejimlere kadar uzanan değiĢik nitelikteki yönetimler 

tarafından benimsenebilmekte ve bu durum dünyanın farklı ülkelerinde farklı 

neoliberal yönetim biçimlerinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır (Hilgers, 2012). 

DeğiĢik niteliklerine karĢılık, neoliberal politikaları benimseyen yönetimlerin ana 

özelliklerinden biri kentsel alanları büyümenin motoru olarak görmeleridir. Devletin 

güçlü bir rol oynamasını gerektiren bu yaklaĢım kentsel alana farklı müdahele 

biçimlerini ortaya çıkmasına da neden olmaktadır. 

Küreselleşme ve neoliberalleşme süreci devletin yeniden yapılanması, açılımı ve 

şekillenmesini gerektimektedir (Brand ve Sekler, 2008; Hilgers, 2012; Wacquant, 

2012). Gerçekten de 2000‘den bu yana neoliberalizmin değiĢen yapısı üzerinde 

yoğunlaĢan tartıĢmalar (Peck vd., 2009; Brenner, Peck ve Theodore, 2010), değiĢik 

yöre ve ölçeklerde neoliberalizmin farklı uygulamalarını (Feliz, 2012) ve değiĢik 

yönetiĢim biçimlerini de içerecek Ģekilde sürdürülmekte olduğunu göstermektedir. Bu 

yazın üç eğilim üzerinde durmaktadır: krizlerin tanımladığı koĢullara uyum 

sağlayabilmek için gerekli olan kurumsal yeniden yapılanma (Peck, 2010; Peck and 

Theodore, 2012); devletin ekonomik büyümeyi finanse edebilmek için artan Ģekilde 

kentsel düzenlemelere ve kent topraklarını metalaĢtırmaya ilgi duyması; kentsel 

alanlara artan devlet müdahelesi ve devletin kentler üzerindeki etkin rolü (Peck vd., 

2009). Bu çalıĢmalardan bir bölümü devletin yeni rolü ve otoriterleĢen devlet üzerinde 

yoğunlaĢmaktadır (Zunino, 2006; Piffero, 2009; Swyngedouw, 2010). Diğerleri ise 

devletin otoriter uygulamaları yanısıra son yıllarda sosyal devlet uygulamalarına  ilgi 

duyduğunu ve bu ikili yaklaĢımın yönetimlerin kendi meĢruiyetleri kurmak veya 

sürdürmek için öne sürüldüğünü belirtmektedir  (Peck, 2010; Wacquant, 2009).  

Kentsel politika ve uygulamalar neoliberalizmin değişen koşullara uyum sağlamasında 

bir tampon mekanizma olanak işlev görmektedir. Kentsel politika ve uygulamaların bir 

kaldıraç gibi kullanılması ile devlet, piyasa ve farklı sosyal gruplardaki vatandaĢların 
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arasında bir uzlaĢma sağlanmaya çalıĢılmaktadır. Bu bağlamda devlet giriĢimciliği, 

diğer bir deyiĢle devletin özel sektör ile oluĢturduğu birlikteliklerle spekülatif bir 

yatırımcı gibi hareket etmesi, diye tanımlanabilecek bir yaklaĢım söz konusu 

olmaktadır (Davidson ve McNeil, 2011). Mevcut yazında devletin giriĢimci niteliğinin 

pekiĢmesinin daha müdaheleci ve otoriter bir yaklaĢım sergilemesine koĢut olduğu 

konusunda bir fikir birliği vardır. Özellikle kentsel geliĢmeye müdahelenin kriz 

dönemlerinde hayatta kalma mücadelesinin ana unsurlarından biri olarak tanımlandığı 

görülmektedir. Farklı ülkelerde devletin uluslararası finans sermayesi ve altyapıyı 

geliĢtirmek için gerekli diğer yatırım sermayesini çekebilmek için giriĢimci yönetiĢim 

alanına adım atttığı ve kent mekanının üretilmesine doğrudan müdahil olduğu 

izlenmektedir (MacLeod, 2002). 

Devletin bu yeni gündemi kentsel yönetimi neoliberalleştirirken yeni ortaklara 

gereksinim duyduğu görülmektedir. Bu yeni gündem bir yandan farklı piyasa aktörleri 

ve belirli sosyal gruplarla birlikte sürdürülürken, diğerlerini dıĢlamakta ve devlet-

piyasa-vatandaĢ iliĢkisini yeniden tanımlamaktadır. Yeni ortaya çıkan iliĢkilerden konu 

ederken bazı yazarlar (örneğin Wacquant, 2012) piyasa-elit gruplar ortaklıklarını öne 

çıkarırken, diğerleri dıĢlayıcı süreçler ve yoksu ve muhtaçlara karĢı olan politika ve 

süreçlerden söz etmektedir. (van Eijk, 2010; MacLeod, 2002).  

Türkiye‟nin kentsel gündemi  

Türkiye‘de yakın dönemde yaĢananlar yukarıdaki genel tartıĢmayı tam anlamı ile 

desteklemekte olup, gerçekten Türkiye neoliberal politikaların kente yansımalarının en 

yoğun Ģekilde yaĢandığı ülkelerden biridir. 

Pek çok çalıĢmada (örneğin Peck vd., 2009) belirtildiği gibi yeni ekonomik model 

kapsamında kentsel arsa ve emlak piyasasının bu denli öne çıkmasının ana 

nedenlerinden en önemlisi bu sektörün ekonomik büyümedeki itici gücüdür. ĠnĢaat, 

özellikle konut inĢaatı diğer sektörlerden kullandığı girdiler dolayısı ile ekonomideki 

tüm sektörleri harekete geçiren çarpan etkilere sahiptir. Bu nedenle özellikle ekonomik 

kriz sonrası hızla ekonomik toparlanmayı gerçekleĢtirmek isteyen ülkelerin etkileri 

daha uzun zamana yayılan üretim sektörleri yerine, konut ve iĢ mekanları inĢaatına 

yöneldikleri görülmektedir. Bu yaklaĢımın kısa zamanda ekonomiyi geliĢtirmek ve 

canlandırmak için en kolay yollardan biri olduğu bilinen bir gerçektir.  

Türkiye, kentsel gayrimenkul piyasasının ve özelde kentsel yenilemelerin ekonomik 

açıdan önemini en önce kavrayan ülkelerden biridir. 1980 sonrası Özal döneminde 

gecekondu alanlarının apartmanlaĢtırılması ve toplu konut uygulamaları ekonomiye 

geliĢme ivmesi sağlamak için kullanılmıĢtır. Ġlerleyen yıllarda da gayrimenkul 

piyasasındaki canlılığın sağlanması hep önemli olmuĢ ve Türkiye‘deki konut üretimi 

hep çok yüksek rakamlarda gerçekleĢmiĢtir (Türel, 2012). 2005‘den bu yana ardı ardına 

yapılan düzenlemeler ise ekonomik büyümenin gayrimenkul sektörü yatırımları ile 

hızlandırılmasına yönelik ikinci büyük hamlenin altyapısını oluĢturmaktadır. 

Gayrimenkul sektörünün geliĢmesinin karĢısındaki en önemli sorun büyük ölçekli iĢ ve 

konut yatırımlarının gerçekleĢtirileceği  büyük alanların mevcut kent dokusu içinde 

bulunamayıĢıdır. Avrupa ülkeleri ve ABD‘de kent içindeki sanayinin boĢalttığı alanlar 

bu iĢlevi üstlenirken, Türkiye‘de bu tür büyük çaplı boĢalmıĢ alanların çok az olması 

nedeni ile büyük projeler geliĢtirmeye çalıĢan özel ve kamu giriĢimcileri için yeni 

arsalar yaratmak gerekmektedir. Tekeli‘nin (2012:10) belirttiği gibi kurumsallaĢmıĢ 
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olan imar planı yapma pratiği bu soruna çözüm bulmaktan uzaktır, varolan toprak 

parçalarını küçük parsellere ayırarak büyük toprakların kıtlığına katkı yapmaktadır. 

Kentsel dönüĢümle ilgili yasalar ise imar yasalarının yapamadığı bu iĢlevi 

gerçekleĢtirmekte ve kent içindeki yeni büyük projelere arsa üretmektir. 

Bir yandan kentsel alanda yaĢayanlara yeni bir yaĢam biçimi ve yeni umutlar vaad 

eden, öte yandan ekonomiyi kısa dönemli de olsa hızlandırarak kiĢi baĢına geliri 

artırmayı sağlayan gayrimenkul piyasasına odaklı bu yaklaĢımın kentin bütününe, 

sürdürülebilirliğine ve ekolojik dengelerine olan duyarlılığı ne yazık ki oldukça azdır 

Eraydın, 2013). Bu duyarsızlık bir yandan yapılanların tanımlanarak eleĢtirilmesini 

gerektirirken, diğer önemli  konu bunlara seçenek bir bakıĢ açısı ve yeni bir yaklaĢım 

tanımlanması gereğidir. Diğer bir deyiĢle eleĢtirel bir söylem ötesi geçerek, mekana 

farklı yaklaşım biçimlerinin ve müdahale biçimlerinin somutlaştırılması gereklidir.  Bu 

sempozyumun ana amacı budur. Bu amacı gerçekleĢtirmek zor olmakla birlikte, 

sempozyum sırasında sunulan bildiriler ve yapılacak tartıĢmalar yeni ve yaratıcı fikirler 

ortaya atılmasını kolaylaĢtıracaktır. Burada görev mekanla ilgili çalıĢanlar yanısıra tüm 

araĢtırmacılara düĢmektedir. 
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I.Giriş 

KBAM ağı bu yılın toplantısını neoliberalizm Sonrası Mekânsal Müdahale Biçimleri 

ve Yansımaları konusuna ayırmıĢ. Benden de dostlar bu konuda çerçeve oluĢturacak 

bir konuĢma yapmamı istediler. Konunun formüle ediliĢ biçimi bilimsel bir 

serinkanlılıkla formüle edilmiĢ. Türkiye‘nin son yıllara kadar neoliberal bir politika 

izlediği ama son yıllarda bizim Ģehir ve bölge planlama alanımızda yaĢananların 

artık bu çerçeve içine sığmadığı saptamasını yapmakta ve daha sonra bu 

yaĢananların neoliberalizmin geliĢmesinde bir evre olup olmadığını sormaktadır. 

Bence böyle bir saptama yaptıktan sonra, böyle bir soru sorulmuĢ olması üzerinde 

durmak gerekir. 1970‘li yıllarda tüm dünyada ekonomik krizler birbirini izledi.  

Denilebilir ki arka arkaya gelen ekonomik krizler dolayısıyla dünya, II. Dünya 

SavaĢı sonrasında oluĢan Bretton Woods dengelerinin sürdürülemez, Keynesgil 

ekonomik politikalarla destekleyerek oluĢturduğu sosyal devlet anlayışının, yeniden 

üretilemez hale gelmesi üzerine, çözüm olarak ileri sürülen neoliberal politikalar, 

1980‘li yıllarda hakim ekonomik paradigma haline gelmiĢtir. IMF müzakereler 

yoluyla ulusal ekonomilerde kuralsızlaĢtırmayı, özelleĢtirmeyi, devletin 

küçültülmesini, özel sektöre ideolojik olarak öncelik verilmesini 

yaygınlaĢtırdı.Türkiye‘yi de bu çizgiye sokan IMF‘le müzakereleri yürüten Turgut 

Özal olmuĢtur.  

Türkiye‘ye neoliberalizmin böyle bir kanaldan gelince, kamuoyunda neoliberalizmin 

dıĢtan zorlamayla gelen bir ekonomik politika olduğu algısı yerleĢti. Bu bir bakıma 

doğruydu. Kbam toplantısının kavram yazısında Türkiye‘de uygulanan politikalarda 

gözlenen değiĢiklik sonrasında bu değiĢikliğin dünya da neoliberalizmin  

uygulamasında, 2008 krizinden sonra, yeni bir aĢamaya geçilip geçilmediğini 

sormak gereğinin duyulması bu nedenledir. Nitekim Ģehir ve bölge planlama alanın 

dayanıklılık (resilience) kavramının önemli bir yer tutmaya baĢlaması2008‘de 

yaĢanan krizle yakından ilgilidir.  

                                                 
1 ODTÜ, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü,  
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Oysa ben bugünkü konuĢmamda farklı bir soru sorarak farklı bir çözümleme çizgisi 

izleyeceğim. 1980 sonrasında örneğin farklı demokratik geleneklere sahip olan 

Ġngiltere‘de ve Türkiye‘de uygulanan neoliberalizmin her ikisinde de  

kuralsızlaĢtırma, özelleĢtirme, devletin küçültülmesi, özel sektöre ideolojik olarak 

öncelik verilmesi yoluna gidilmiĢ olsa da, farklı demokratik ortamlar söz konusu 

olduğundan, her iki toplumda uygulanan politikalara neoliberalizm denilemeyeceği 

üzerinde duracağım. Demokratik hukuk devletinin iĢlemediği, demokrasi krizinin 

yoğun olduğu toplumlarda uygulanan bu politikalara neoliberalizm denilerek bir 

meĢruiyet sağlanamayacağını düĢünüyorum. 

Neoliberalizmin toplumlara meĢru bir ekonomik çizgi olarak önerilebilmesi 

liberalizmin gerisindeki temel demokratik değerlere dayanmaktadır. Bir toplumda 

liberalizmin temel değerleri ihlal ediliyorsa, orada uygulanın neoliberalizm 

olduğunu ileri sürmek olanağı da kalmaz. Uygulanan önlemlerde benzerlik olsa da 

ona neoliberalizm denemez. Liberalizm aydınlanma sonrası geliĢen, devlet toplum 

ve birey iliĢkilerinde bireyin hak ve özgürlüklerini öne çıkaran, her bireyin vicdan, 

inanç ve düĢünce özgürlüğü tanıyan bir siyasal/ekonomik, akım/ideolojidir. Bu 

ideolojiye göre bireylerin doğuĢtan gelen yaĢama hakkı, mülkiyet ve özgürlük hakkı 

vardır. Devletin varlık sebebi bu hakları koruma görevinden geçer. 

Böyle bir düĢünce sisteminde topluma biçim vermek isteyen bir üst iradenin yeri 

yoktur. Böyle bir iradeye teslimiyet söz konusu olmaz. Toplum bireylerin tek, tek 

tercihlerine açık kalarak oluĢur (emerge). Gücünü tüm üyelerinin yaratcılığına açık 

kalmasından almaktadır. Toplumun oluĢumuyla ortaya çıkan, toplum için iyi 

olandır. Bu oluĢuma müdahale için bir neden bulunamayacaktır. Liberalizm temel 

varsayımları konusunda iki yüzlülüğü kaldırmaz. Bu nedenle de Ģeffaflık 

gerekecektir.     

Siyasal pratik içinde AKP iktidarının son yıllarında ulaĢtığı durumu liberal bir 

demokrasinin kabulleriyle bağdaĢtırmak olanağı kalmamıĢtır. Sitem içinde yoğun bir 

ötekileĢtirme gayreti, bunun paralelinde, yüksek düzeyde bir kayırmacılık, devlet 

gücünün yandaĢ olmayan giriĢimcileri cezalandırmak için kullanılması, toplumu 

dindar nesiller yetiĢtirmek yoluyla biçimlendirilmesine giriĢilmesi, bireylerin yaĢam 

biçimlerine müdahale yoluyla özel alanın daraltıldığı ortamda neoliberal 

politikaların meĢruiyeti savunma olanağı kalmaz. Demokratik hukuk devletinin 

iĢlediği varsayımı altında önerilmiĢ olan politikalar, Türkiye‘de var olan, yukarıda 

nitelikleri özetlenmiĢ bir toplumda uygulanmaya çalıĢılırsa, bu uygulamalar 

yolsuzluk niteliğini kazanır ya da yolsuzluk olarak algılanmaya baĢlar. Türkiye‘nin 

ciddi bir demokrasi kriziyle karĢılaĢması büyük ölçüde bu nedenledir. Nitekim 

GEZi‘de yaĢananlar böyle bir krizin varlığını açık hale gelmiĢtir.  

Günümüzde Türkiye‘deki kent plancıları, mimarlar ve diğer ilgili meslek mensupları 

arasında yaygın bir huzursuzluk var. Kanımca bu huzursuzluk temelde Ġstanbul‘da 

yaĢananlardan kaynaklanıyor. Güçlü kamu kesimi ve özel kesimi aktörler eliyle 

topluma karĢı emrivakiler oluĢturacak Ģekilde sürekli olarak yapılan müdahaleler 

Ġstanbul‘un iyiye mi, kötüye mi gittiği konusunda büyük bir belirsizlik yaratıyor. 

Ġstanbul‘un nereye gittiğinin yanıtını kimse veremiyor.    Türkiye‘de herkesin büyük 

değer atfettiği adeta üzerine titrediği Ġstanbul‘un geriye dönülmez tehditlerle karĢı 

karĢıya bulunması, toplumdaki kaygıları ve tepkileri artırıyor. Dünya‘da yaĢanan 

geliĢmeler tabii Türkiye‘ye de yansımaktadır. Ama Türkiye‘de yaĢananları 
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dünyadaki geliĢmelerle açıklamanın geldiği bir aĢamanın sonucu olarak görmekten 

çok Türkiye‘nin yaĢadığı demokrasi krizinin nedeni/sonuçları olarak görmek 

eğilimindeyim.   

Bu nedenle bu konuĢmada öncelikle Türkiye‘nin demokrasi krizini çözümlemeye 

çalıĢacağım. Bunu Türkiye‘de yaĢanmakta olan kentsel dinamiğin özelliklerini 

çözümlemek izleyecek. Bu iki saptama sonrasında yaĢanmakta olan kentsel 

dinamiğe, siyasal kararlarla ve planlamayla nasıl müdahaleler yapılabileceğini ele 

alacağım. Dördüncü bölümde ise Türkiye‘nin demokrasi krizini aĢmadan 

kentlerdeki sorunlarını aĢamayacağına ve yaĢam kalitesini geliĢtiremeyeceğine 

inandığım için demokrasi krizinin aĢılmasında yararlı olabilecek bazı öneriler 

yapacağım. Son olarak da özellikle büyük kentlerde uygulanabilecek bir planlama 

yaklaĢımını önermeye çalıĢacağım.  

Iı. Türkiye‟de Nasıl Bir Demokrasi Krizi Yaşanıyor  

Türkiye‘de yaĢanmakta olan demokrasi krizinin gerisinde Türkiye‘nin 1946 yılında 

çok partili rejime geçiĢinden itibaren oluĢan siyasi kültürü içinde demokrasiye 

iktidara gelmek için bir araç olarak bakılmasının etkisi büyüktür. Böyle bir bakıĢ 

açısı içinde siyaset pratiği büyük ölçüde ötekileĢtirmeye yönelmiĢtir. ÖtekileĢtirme 

siyaseti içinde toplumda taraflar yaratılmakta, tarafların özsel olarak iyi ya da kötü 

olduğunu kanıtlamaya dönük bir söylem geliĢtirilmektedir. ÖtekileĢtirme pratiği 

kurgulandığında seçmenler taraflarına sadakat mantığı içinde oy vermektedir. Böyle 

iĢletilen çok partili bir rejimin yapısal olarak olumsuzluklar taĢımaktadır. 

Böyle iĢletilen çok partili bir rejim büyük ölçüde problem çözebilme kapasitesini 

kaybetmektedir. Bunun baĢlıca iki nedeni vardır. Bunlardan birincisi bir toplumda 

yaĢayanların, içinde yaĢadıkları olguları, gerçek özelliklerine göre değil, 

ötekileĢtirme amacıyla oluĢturulmuĢ söylemlere göre algılamaları sonucu çözmeye 

çalıĢtıkları sorunları distorsiyona uğramıĢ olarak betimlenmiĢ olmasıdır. Ġkinci 

neden ötekileĢtirmeye dayanan siyasetin toplumun sosyal sermayesini düĢürmüĢ 

olmasıdır. Böyle bir siyaset kültürü içinde siyasal kadrolar liyakata göre değil 

sadakata bağlı olarak oluĢmaktadır. Böyle iĢleyen bir siyasal sistem içinde sorunlar 

çözülmekten çok biriktirilmektedir. 

ÖtekileĢtirici pratiklerin yaygın olduğu iktidarın anlamı da özel bir içerik 

kazanmaktadır. ÇağdaĢ dünyada iktidar kavramının sorunlar ve çözümleri üzerinde 

oydaĢma sağlayabilmek kapasitesiyle tanımladığı hatırlanırsa, ötekileĢtirici bir 

siyaset hiçbir zaman böyle bir kapasiteye sahip olamayacaktır. Onun iktidardan 

anladığı, toplumda karĢı olanlar bulunmasına karĢın, kendisinin çözümünü zorla 

uygulamaya kavuĢturabilmesidir. Bu türdeki siyaset anlayıĢı siyaset kültürümüzün 

içine o kadar sinmiĢtir ki, parti üyeleri ikinci türdeki uygulamaları yapmayan parti 

liderlerini seçimi kazandı ama iktidar olamadı diye suçlamaktadırlar. 

Demokrasiyi araç olarak gören bir siyaset kültürünün er ya da geç krizler doğurması 

kaçınılmazdır. Türkiye‘de askeri darbelerin tarihleri yakından incelenirse, bunların 

gerisinde demokrasiyi araç olarak görenlerin yarattığı krizler olduğunu fark 

edeceklerdir. Demokrasiyi töz (substance) olarak kavramadıkça demokratik 

rejimlere iliĢkin beklentilerimiz gerçekleĢemeyecektir. Bu konuĢmada demokrasiye 

iliĢkin dört töz üzerinde duracağım. 
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Demokrasi bir rejim olduğu kadar, bir ahlaktır da. Bu ahlakı içselleĢtirmemiĢ 

dolayısıyla demokrat olmayan bir siyasetçinin geliĢtireceği bir rejim ancak araçsal 

bir demokrasi olabilir. Böyle bir demokrasinin derinleĢen bir nitelik kazanması 

olanaksızlaĢır. Demokrat bir insan; gerçeğin apaçık olacağını, insanların eĢit olarak 

yaratıldıklarını, insanın doğuĢtan gelen yaĢam, özgürlük, mülkiyet gibi hakları 

olduğunu, devletlerin insanlar için olduğuna ve devletin tepeden verebileceği bir hak 

olmadığını kabul etmektedir.  Tabii ki bir demokrat kiĢiliğin böyle bir ahlakı 

içselleĢtirmiĢ olması onun eylemlerinin demokratik bir çizgi içinde kalmasını 

sağlayacaktır. Demokrat bir kiĢinin toplumdaki tüm bireyleri eĢit olarak görmesi ve 

onların onurlu yaĢam hakkına saygılı olması gereklidir, ama yaĢam içinde pratik 

yargılar olan doğru ve yanlıĢ, iyi ve kötü, güzel ve güzel olmayan yargılarını 

verirken, kendi yargılarının toplumun diğer mensuplarının yargılarına göre üstün 

olduğu konusunda hiçbir önyargısının bulunmaması gerekir. Ancak bu durumda 

demokratik süreçler içinde oluĢan yargıların sonuçlarını uygulamaya koyabilir. 

Demokratik olmak için kendi doğru, iyi ve güzel bildiğinden vazgeçebilmek 

kapasitesine sahip olmak gerekir. Bu kapasiteye sahip olmayan siyasetçiler, kendi 

bildiğini uygulamaya giriĢtiklerinde demokrat değil, bir dayatıcı haline 

gelmektedirler. 

Demokrasinin ikinci bir kavramsallaĢtırma biçimi bir karar verme yolu olmasıdır. 

Biz demokratik ve demokratik olmayan karar verme biçimlerinden söz ederiz. Bir 

kararın demokratikliğinden söz ettiğimizde ele alınan konunun/sorunun kamu 

alanında ya da ilgili platformda paydaĢların katılımıyla Ģeffaf bir biçimde 

konuĢularak/müzakere edilerek bir sonuca ulaĢılmasını anlıyoruz.   

Bir ülkede rejimin demokratik olmasını sadece iktidarın seçimlerle gelmiĢ olmasıyla 

temellendiremeyiz. Karar süreçleri demokratikleĢmiĢ olması gerekir. Günümüz 

Türkiye‘sinde seçimlerde yüzde 50‘ye yakın bir oyla iktidara gelmiĢ olan AKP‘nin 

söylemi içinde çoğunluk oyuyla seçilmiĢ bir iktidarın baĢbakanının aldığı her karar 

seçilmiĢ bir iktidarın baĢı tarafından verildiği için demokratik olduğu iddia edilerek 

meĢru gösterilmeye çalıĢılmaktadır. Oysa bu baĢbakan kararlarını topluma 

emrivakiler halinde empoze etmeye çalıĢıyorsa bu kararlar demokrasinin gereği 

olarak sunulamaz. Bunlar demokratik kararlar değil, dayatmalardır.Eğer seçimlerde 

çoğunluğu kazanan bir partinin önderliği karar süreçlerini demokratikleĢtirme gereği 

duymuyor ve rejimin demokrasi konusundaki iddiasını sürdürmek için seçilmiĢ 

olmayı yeterli buluyorsa, o ülkede yapılan seçimler sadece seçim sonrasında kimin 

diktatör gibi karar verme  yetkisiyle donatılacağını seçmeye indirgenmiĢ olmaktadır. 

Günümüz demokrasilerinin sağlaması gereken üçüncü önemli nitelik, o toplumun 

her vatandaĢına kamusal özne olma yolunu açmış olmasıdır. Kamusal özne olan bir 

birey baĢarısına göre toplumdan saygınlık derler. Bu da onun yaĢam doyumuna 

katkıda bulunur. Onu yaĢam doyumunu sadece tüketim alanından almak zorunda 

kalmaktan kurtarır. STK‘lar bu tür bir talebin sonucu olarak doğmaktadır. 

Cihangirde merdivenleri gökkuĢağı renklerine boyayan ormancı bir kamusal özne 

olarak davranmıĢtır. Oysa   günümüz temsili demokrasisinde kamusal özne olmak 

yolu büyük ölçüde siyaset içinde yer alan aktörlere hasredilmiĢtir. Oysa günümüz 

demokrasisinden beklenen yurttaĢlarının iktidarı bölüĢmesine olanak veren, 

yurttaĢlarının yaratıcılıklarının önünü açan, farklılıklara izin verici bir nitelik 

kazanmasıdır.       



KBAM 4. Kentsel ve Bölgesel AraĢtırmalar Sempozyumu 

13 

Demokratik rejimlerin gerçekleĢtirmesi gereken dördüncü nitelik gelişmeye sürekli 

açık kalmasıdır. Günümüzde demokrasi, nasıl uygulanacağı ayrıntılarıyla bilinen bir 

rejim olmaktan çok, sürekli olarak katılımcı ve yaratıcı pratiklerle temsili 

demokrasinin açıklarını, kapatma doğrultusunda geliĢmeye açık bir rejim olarak 

görülmektedir. Bu niteliği dolayısıyla insanların birlikte yaĢam iradesinin insan 

onuruna en yakıĢan biçimi olarak değerlendirilmektedir. Dondurulursa bu niteliğini 

yitirecektir.  

Günümüzde Türkiye‘de yaĢanan demokrasi krizi, siyaset kültürünün demokrasiyi 

araç olarak görmesi sonucu, toplumda yerleĢen ötekileĢtirici bir siyaset pratiğinin 

kentlilerin yaĢamlarını ilgilendiren konulardaki kararlarının demokratikliğinin nasıl 

sağlanacağına yönelmekten çok, demokratik olmayan kararların kimin tarafından 

verileceğini belirlemeye yönelmesi sonucu doğmaktadır. Türkiye‘de siyasi pratik 

içinde net hale getirilemeyen bu krizi Gezi‘de yaĢananlar net hale getirmiĢtir.  

Iıı. Türkiye‟de Yaşanan Kentsel Dinamiğin Özellikleri 

Dünya‘da sanayi toplumundan bilgi toplumuna, ulus devletler dünyasından, küresel 

bir dünyaya, Fordist üretimden esnek üretime ve modernist zihniyetler dünyasından 

postmodernist bir zihniyetler dünyasına geçerken dünya yerleĢme sistemi de 

değiĢmektedir.  

Dünyanın yeni döneminde, hakim yerleĢme biçimi kentler olmaktadır. Nüfusun 

büyük kısmı kentlerde toplanmaktadır. Günümüzün ekonomi dünyasında ulus 

devletler büyük kentleriyle yarıĢmaktadır. Dünyanın en büyük 150 kenti arasında 

Türkiye‘nin üç büyük kenti bulunmaktadır. Ġstanbul ilk 25, Ankara ilk 50, Ġzmir ilk 

130 kent arasında yer almaktadır. Tabii ki bu önemli bir üstünlüktür. Ama 

Türkiye‘de de kentsel sorunun ölçeğini bu üç kentte yaĢananlar belirlemektedir. 

Günümüzde ülkelerin büyük kentleri sanayi toplumlarının tek dominat merkezli 

metropoliten yapılarını, bilgi toplumuna geçerken çok merkezli kentsel bölgelere 

dönüĢtürüyorlar. Türkiye‘deki büyük kentler de buna benzer bir dönüĢümü kendi 

özgüllükleri içinde yaĢıyorlar. Ġstanbul örneğine baktığımızda bu dönüĢüm 

metropolden bir kentsel bölgeye dönüĢümden çok azman bir sanayi kentinden 

kentsel bölgeye dönüĢüm halinde yaĢanıyor. 

Türkiye‘de büyük kentlerde yaĢanan bu dönüĢüm beraberinde kentlerin inĢa 

biçimindeki bir değiĢmeyle birlikte oluyor. 1950‘li, 1960‘lı yıllarda kentler tek tek 

binaların eklenmesiyle, ana yollar boyunca yağ lekesi halinde büyürken, 1980‘li 

yıllardan sonra kentlerin büyüme biçimleri değiĢti. Kent kent parçalarının 

eklenmesiyle büyümeye baĢladı,Toplu konutlar, organize sanayi bölgeleri, üniversite 

kampusları, serbest bölgeler, AVM‘ler vb. için gerekli sermayeyi bir araya getirme 

mekanizmaları oluĢtu ve bu inĢaatları yüklenebilen büyük inĢaat Ģirketleri oluĢtu. 

Türkiye‘deki azman sanayi kentinin çok merkezli bir kentsel bölgeye dönüĢmesi 

emlak piyasasının bu yeni aktörleri eliyle gerçekleĢmektedir.   

Kentsel bölgeye geçiĢte en kritik olgu kentlerin eski MĠA‘larının çöküntü alanına 

dönüĢmesinin nasıl engelleneceği olmaktadır. Kent MĠA‘ları değiĢik iĢlevlerini 

kaybetmekte, gerek planlama kararları sonucu, gerek piyasa mekanizması içinde 

kentin eski dokusu dıĢında geliĢen yeni merkezlere ve iĢ alanlarına kaptırmaktadır.  

Kent MĠA‘larında boĢalma sadece istihdam kaybı Ģeklinde olmamakta, bu 
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faaliyetlerle ilgililer bu merkezdeki konutlarını da boĢaltmaktadır. Bu alanlar 

çöküntü alanları haline gelmektedir.  

Bu çöküntü alanları aynı zamanda kentin tarihsel dokusunu oluĢturmaktadır.Bu  

alanlarda hazırlanan planlarda yenilenmeye fırsat sağlanırsa hızla yenilenme 

potansiyeline sahiptir. Yenilenmeye izin verilmesi halinde bu alanlar yıkılıp kısa 

sürede dönüĢebilir ama kentin tarihi büyük ölçüde yok olacaktır. Ama tarihi mirasın 

korunması için getirilen önlemler ilan edilen sit statüleri bu alanların çöküntü alanı 

haline gelmesi olasılığını yükseltmektedir.  

Eğer MĠA‘nın boĢalan bu alanlarına yüksek gelir getirebilecek iĢlevler 

sokulabiliyorsa, tarihsel miras korunarak eski MĠA‘nın çöküntü alanı haline gelmesi 

önlenmiĢ olabilmektedir. Ġstanbul‘da eski MĠA‘nın çöküntü alanı haline gelmesi, bir 

yandan Ġstanbul‘un turistik bir destinasyon olarak öneminin artması ve yükselen 

yeni orta sınıfın eğlence dinlence talepleri tarafından engellenmektedir. Bu durum 

MĠA çevresindeki konut alanlarında bir soylulaĢma oluĢumunun geliĢmesine de 

neden olmuĢtur. Ġzmir MĠA‘sının bir bölümünde ise bir çöküntü alanı ortaya 

çıkmıĢtır.  

Türkiye‘de iktidar Türkiye‘nin gündemine kentsel dönüĢüm konusunda bir siyasal 

kampanya yürütmektedir. Bu kampanyada kullanılan kentsel dönüĢüm bu 

konuĢmada sözü edilen kentin morfolojisindeki bir dönüĢüme göre çok daha sınırlı 

bir dönüĢümü anlatmak için kullanılmaktadır. Bu pratik içinde söz konusu olan 

gecekondu alanlarının ve deprem riski olan yapıların bulunduğu alanların 

dönüĢtürülmesi söz konusu olmaktadır. Bu yaklaĢımı II.Dünya SavaĢı sonrasında, 

Türkiye‘nin hızlı kentleĢme yaĢadığı bir dönemde,kapital birikim sürecinin 

yetersizliği dolayısıyla yaĢanmıĢ olan standart altı geliĢmelerin ortadan kaldırılması 

olarak yorumlamak olanaklıdır. Bu halde dönüĢüm Türkiye‘nin kentleĢme 

tarihinden doğan eksikliklerin yarım yüzyıl giderilmesi olarak tanımlanabilir. 

Böyle bir gereksinme uzun süredir vardır. Ama bu konunun neden günümüzde 

gündeme alındığı sorulabilir. Kanımca bu sorunun yanıtı Türkiye‘nin ekonomik 

krize düĢmemesi için alınması gereken önlemler üzerinde durularak verilebilir. 

Türkiye‘nin geliĢmiĢ bir inĢaat kapasitesi bulunmaktadır. 2011 yılında 800.000 

konut inĢaatı ruhsatı almıĢlardır. Oysa Türkiye‘nin normal konut talebi 400.000 

civarındadır. Konut sektörü 135 diğer üretim sektörüyle iliĢkilidir. Dolayısıyla konut 

üretiminde ki düĢüĢ ekonominin krize girmesine neden olabilecektir. Bu nedenle, 

kentsel dönüĢüm projeleri, konut talebini yükselterek ekonominin krize girmesini 

önlemek için gündeme alınmıĢtır.    

Bu dönüĢüm projelerin uygulanması ve kentin büyük parçaların eklenmesiyle 

büyümesinin sağlanması için büyük toprak parçalarının mülkiyetine ihtiyaç vardır. 

Oysa kurumsallaĢmıĢ imar planı yapma yöntemleri büyük toprakları parçalayarak 

parsel düzeyindeki bir mülkiyetlerin oluĢmasına yol açmaktadır. Kentlerin büyümesi 

açısından büyük toprak parçaları kıt bir kaynak haline gelmektedir. Bu durumda var 

olan bina yapım süreçleriyle kentlerin büyüyebilmeleri için yeniden büyük toprak 

mülkiyetine geçilebilmesi gerekmektedir. Bunun içinde aĢırı yetkilendirilmiĢ güçlü 

kurumlar yaratılmaktadır. TOKĠ, Çevre ve ġehircilik Bakanlığı ve BüyükĢehir 

Belediyelerinde olduğu gibi.    
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Böyle aĢırı yetkilendirilmiĢ kuruluĢların yaratılmasının temel gerekçesini kentsel 

dönüĢümde iĢlerin hızlandırılması oluĢturmaktadır. Merkezi hükümet yerel 

aktörlerle müzakere etmekten kaçınmak için aĢırı yetkilendirilmiĢ kurumlar 

yaratmaktadır.Bu güçlü yetkilerle donatılmıĢ kurumlar, bu yetkilerini topluma karĢı 

emrivakiler yapmakta kullanmaktadır. Böylece de iĢi hızlandırırken, aynı zamanda 

da demokratik krizin doğmasına katkı yapmaktadırlar.  

Iv. Yaşanmakta Olan Kentsel Dinamiğe Yönetimler ya da Plancılar Yaptıkları 

Müdahaleleri Nasıl Temellendirebilirler?  

Kentlerin iç dinamiklerini tanıdığımızda onun ne biçim alacağı konusunda bazı 

kestirimlerimiz olmaya baĢlar. Buna paralel olarak ister yöneticide, ister plancıda 

olsun yaĢanmakta olan bu oluĢuma bir müdahale arzusu doğmaya baĢlar. 

Görevlerinin verdiği yetkiye dayanarak bu oluĢuma kararları ya da planları 

doğrultusunda müdahale etmeye çalıĢırlar.Sonuçta değiĢik olumsallıklar içinde 

kentin biçimlenmesi oluĢur (emergence). 

Kentin bu oluĢumuna müdahale etmek isteyen yönetici/plancı müdahalesinin 

meĢruiyetini neye dayandırmak durumundadır. Bu seçilmiĢ/atanmıĢ müdahaleci 

kendisinde çılgın bir proje önerebilme yetkisini görebilir mi ? Bir siyasetçi topluma 

onunla hiçbir müzakerede bulunmadan, çılgın bir proje önermekle, ne demiĢ 

olmaktadır ? Bir siyasetçinin kendi projesini çılgın olarak ilan etmiĢ olması üzerinde 

düĢünmek, böyle bir tutumu kamu yönetimi mantığı üzerinden irdelememiz gerekir. 

Kamu yönetimi kuramı açısından bir siyasal önderin topluma çılgın bir proje 

önermesi meĢru olarak görülemez. Bu önerinin meĢru olması için projenin çılgın 

proje olarak ilan edilmesine karĢın gerçekte rasyonel olduğunun gösterilmesi 

gerekir. 

Bu konuda iki tür açıklama yapılabilir. Bunlardan biri AKP‘nin postmodernist 

duygu yönetimine dayanan bir siyaset yapmasına dayandırılmasıdır. Bu durumda, 

projelerin topluma çılgın olarak sunulmasının gerisinde, gücün estetize edilmesine 

dönük bir halkla iliĢkiler stratejisi bulunduğu söylenebilir. Bu durumda çılgın 

projenin gerçekte rasyonel olarak savunulabilir olması gerekir. Ġkinci bir çözümleme 

kentlerin bir sistem olarak özelliklerine dayanarak geliĢtirilebilir. Planlama alanında 

kaos teoriye dayanan çözümlemeler yaygınlık kazanınca kentler kendi kendini 

organize eden (self organizing) sistemler olarak kavramsallaĢtırılmaya baĢladı. Eğer 

böyle bir kabul varsa dıĢtan gelen bir çılgın projeye, sistem uyum yapacak, uyum 

sonrasında sistem rasyonel olarak çalıĢır hale gelecektir. Bu durumda da sorun 

kalmayacaktır. Eğer böyle bir çözümlemeye gidilirse kente karĢı yapılan her 

emrivakiye sistemin uyum yapıp yapamayacağını da sormak gerekir. Tabii ki 

emrivakilerin sınırı olup olmadığı sorgulanmalıdır.    

Ġster yönetici, ister plancı olsun,kentin geliĢme dinamiklerini kavradıktan sonra, 

kenti toplum üretiyor, bizim yapabildiğimiz/yapabileceğimiz bu diyerek adeta 

kaderci bir tutum takınamaz. Onun varlığının nedeni toplumun ortaya çıkardığını 

daha ileriye götürebilme kapasitesine sahip olduğuna inanılmasıdır. Kanımca bir 

kiĢinin bu tür bir kapasiteye sahip olması için iki dayanağı olması gerektiği 

söylenebilir. Bunlardan daha mekanik olanı müdahalenin dayandırılacağı meslek 

alanında üzerinde uzlaĢılmıĢ bir normatif çerçeve olacaktır. Ġkincisi ve daha yaratıcı 

olanı ortaya çıkan oluĢum konusunda eleĢtirel bir pozisyonun üretilebilmiĢ 
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olmasıdır. Ġster eleĢtirel düĢünce olsun, ister normatif çerçeve olsun değerlerle ilgili 

bir alandır. 

Bir kentin oluĢumuna iliĢkin eleĢtirel bir çerçeve kurabilmek önce kentin 

müdahaleye konu olacak özellikleri üzerinde bir açıklık kazanmak gerekir. Buradaki 

tartıĢmamız bakımından kenti; 

 Ortaya çıkan kentin; binaları,yolları ve yeĢil alanlarıyla bir fiziki nesne olarak 

özellikleri, 

 Bu yerleĢme içinde insan iliĢkilerinin oluĢturduğu komünitenin nitelikleri, 

üzerinde durarak ele alabiliriz. 

Kentin fiziki nesne olarak değerlendirilmesini yaparken bu nesneye iliĢkin dört 

boyut üzerinde durabiliriz.  

 Kentin iĢleyiĢi için gerekli fiziki ve mekansal kapasitelerini yaratılmıĢ olup 

olmadığı, sorgulanabilir. Bu bağlamda, kentsel faaliyetler için yeterli bina ve 

alanın ayrılmıĢ olması, bu fiziki yapının doğal risklere karĢı dayanıklılığı, bu 

faaliyetlerin gerektirdiği alt yapının varlığı ve varolan akım kanallarının 

yeterliliği, Kentsel altyapıların yeterli çeĢitlikte olması, kentte yaĢayanların 

kendilerini yenilemeleri için gerekli yeĢil alanların oluĢturulup oluĢturulmadığı 

vb. üzerinde durulabilir. 

 Kentlinin yaĢamına kent yalnız iĢlevselliği değil, aynı zamanda yarattığı estetik 

etkilerle girmektedir. Kentte yaĢayan bir kiĢi özel yaĢam alanından kamusal 

alana çıktığında estetik değerlendirmeye konu olacak bir nesneyle karĢı karĢıya 

kalır. Bu nesnenin estetik değerliliği üzerinde verdiği yargı özneldir. Böyle bir 

yargının varlığı konusunda bir kuĢku yoktur. Ama kente yapılacak 

müdahalelerin estetik yargıya dayandırılarak yapılması halinde sorunlarla 

karĢılaĢılacaktır. Bunun kimin estetik yargısına göre yapılacağı sorun haline 

gelebilmektedir. Bir siyasetçinin kendi estetik yargısını dayatmasının 

demokraside yeri olamayacağı açıktır. Diktatoriyel eğilimlerin güçlü olduğu 

yerlerde estetiğin güçlü bir müdahale gerekçesi olarak kullanılması sistemde 

büyük yıkımlara neden olabilecek bir potansiyel taĢımaktadır. 

 Fiziki nesne olarak kentin bir baĢka değerlendirilme biçimi bir yer (place) olma 

niteliği kazanabilmiĢ olması ya da olmayıĢı üzerinden yapılabilir. Bir kentin ya 

da parçalarının yer niteliği kazanması orada yaĢayanların ya da orayı 

kullananların, oraya anlam yüklemesiyle iliĢkilidir. O anlam,o topluluk 

tarafından kültürel olarak üretilmiĢtir. Bu nedenle de diktatoryal tercihlere karĢı 

bir iç dirence sahiptir. Evrimsel bir geliĢmeye açıktır. 

 Fiziki bir nesne olarak kentin performansına iliĢkin dördüncü değerlendirme 

ölçütü sürdürülebilir niteliğe sahip olmasıdır. Bir kentin bu niteliklere sahip 

olup olmadığı nesnel ölçümlerle saptanabilir.   

    

Kentte yaĢayanların iliĢkileriyle bir komünite oluşturmaları, fiziki çevre 

oluĢturmaktan daha karmaĢık bir süreçtir. Bir fiziki çevre içinde birden fazla 

komünite oluĢabilir. Bir kentte değiĢik ölçeklerde komünitelerden söz edilebilir. Bu 

durumda kentte yaĢayan bir kiĢinin birden fazla komünitenin üyesi olması söz 
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konusu olabilecektir. Bir kentte komüniteyi oluĢturan iliĢkileri iki tür üzerinden ele 

almak yararlı olabilir. Bunlardan bir bölümü kentte yaĢayan insanların kendi 

aralarındaki iliĢkilerdir. Diğer bir bölümü yerel yönetimlerle olan iliĢkileridir. Bu 

iliĢkilerin biçimlerine göre komünitenin karakteri ve nitelikleri ortaya çıkmaktadır. 

Bir komünitenin değerlendirilmesine iliĢkin yargıların geliĢtirilirken dört boyut 

üzerinde durulabilir.  

 Bu değerlendirmeye iliĢkin ilk yargının bir komünitenin varlığı ya da yokluğu 

üzerinde olması gerektiği düĢünülebilir. Bir komünitenin varlığı bireyler arası 

iliĢkilerde bir iç tutunum ve belli bir dayanıĢmanın varlığı halinde iddia 

edilebilecektir. Bunun içinde komüniteye iliĢkin kolektif bir belleğin inĢa 

edilmiĢ olması gerekecektir. 

 Bir ikinci boyut bu komünite‘nin kentsel hizmet taleplerinin karĢılanma 

derecesine ve karĢılanan hizmetlerin çeĢitliliğine iliĢkin yargılardır. Bu yargılar 

nesnel saptamalara dayandırılabilecektir. 

 Üçüncü boyut komünitenin içsel iliĢki dokusuyla iliĢkilidir.Bir komünitenin 

niteliğini kavramak için bu komünitede birlikte yaĢam kültürünün geliĢmiĢlik 

derecesi konusunda bir yargı geliĢtirebilmek gerekir. Bu yargı sosyal iliĢkilerde 

dıĢlanmıĢ grupların varlığı ve ayrımcılık yapılmakta olup olmadığı üzerine 

dayandırılabilir. Bunun mekansal karĢılığı olan gettolaĢmanın varlığı ve 

yaygınlığına dayanarak, birlikte yaĢam kültürünün varlığı konusunda yargıda 

bulunabilir. 

 Dördüncü boyut bu komünitede kamusallığın geliĢmiĢlik derecesi üzerine 

geliĢtirilen yargılara dayandırılır. Bu konudaki saptamalar o komünitenin iliĢki 

dokusunu (ontolojisini) ortaya koymaktadır. Bir komünitenin üyeleri ne kadar 

yalnızlaĢmıĢ ve özel alanlarına kapanmıĢtır ? Tersine boĢ zamanlarından ne 

kadarını evinin dıĢında geçirmekte, sosyalleĢmektedirler ? 

 BeĢinci boyuta iliĢkin yargı komünitede ki yaĢamda, insan haklarına saygı 

düzeyi, mahalle baskısının yoğunluğu, paternalistik değerlerin ve biat 

kültürünün yaygınlık derecesi, yaĢamda taĢınan stres derecesi üzerinde 

gerçekleĢtirilebilir.                                      

Bir kentte yaĢam kalitesini, kentin fiziki nesne olarak nitelikleri ve komünite olarak 

niteliklerinin karĢılıklı etkileĢmesiyle oluĢmaktadır. Tabii ki yaĢam kalitesini 

geliĢtirmek isteyen siyasetçi/plancı hem kentin fiziki nesnesine hem de komüniteye 

müdahale ederken, baĢvuracağı yöntemler ve kullanacağı araçlar farklı olacaktır.  

V. Türkiye Demokrasi Krizini Aşmadan Kentlerdeki Sorunlarını Aşamaz 

Yaşam Kalitesini Geliştiremez 

Türkiye‘nin demokrasi krizinin niteliğini ve kent sorunlarını yaratan dinamikleri ve 

kent müdahaleye dayanak oluĢturacak normatif çerçeveyi gördükten sonra 

sorunların çözümü üzerinde konuĢmaya baĢlayabiliriz. Gayet açıktır ki sorunların 

çözümüne nasıl yaklaĢılacağı, demokrasi krizinin nasıl aĢılacağı üzerinde açıklık 

kazanmadan konuĢulamaz. 

Demokrasi anlayıĢımız, araçsal olmaktan kurtarılarak derinleĢtirilmedikçe 

demokrasiye iliĢkin tözlerin gerçekleĢtirilmesi için adımlar atılmaya baĢlamadıkça 
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bu krizden çıkılamaz. Bunun için Türkiye‘nin siyasal gündeminde demokrasinin 

kalitesinin nasıl geliĢtirileceği yer almalıdır.  Bu bakımdan 2014 Mart ayında 

yapılacak yerel yönetim seçimleri önemli bir fırsat olarak görülebilir. Demokrasinin 

kalitesinin geliĢtirilmesi bakımından yerel demokrasinin güçlendirilmesinin özel bir 

önemi vardır. Günümüz Türkiye demokrasisinde olduğu gibi merkezin yerel 

üzerinde sürekli baskısı varken demokrasinin kalitesi geliĢemez. 

Yerel doğrudan bizim varlığımızla iliĢkilidir. Biz doğduğumuzda kendimizi bir  

yerellik içinde buluyoruz. Heideger‘in dediği gibi biz bir yerde var oluruz. 

YaĢamımızın güzergahına bağlı olarak yaĢadığımız yerellikleri değiĢtirebiliriz. Ama 

gittiğimiz yerde de bir yerel içinde yaĢarız. Onu somut olarak yaĢayarak, birinci 

elden biliriz. Biz yerel içinde sosyalleĢiriz. YaĢamımıza bu komünitede kurduğumuz 

iliĢkiler anlam veriyor. YaĢadığımızı böyle anlıyoruz. Ġnsancıl değerlerin soyuttan 

çıkarak somutlaĢması yaĢam içinde yeralması burada oluyor. Bireyle çevresi 

bütünleĢiyor. Bu öyle bir bütünleĢme ki kimliğimizin parçası halini alıyor. 

Yerelliğin önemi sadece insanın varlık sorunuyla iç içe olmasından gelmemektedir, 

aynı zamanda insan haklarının pratiğe geçirilmesi bakımından kritik bir öneme sahip 

olmasından gelmektedir. Gerek insan hakları kavramının temellendirilme biçimi, 

gerek insan haklarını gerçekleĢtirmek için yapılan siyasal mücadeleler, insan 

haklarının gerçekleĢtirilmesinde, yerel yönetimlerin öneminin gözardı edilmesine 

yol açmıĢtır. Negatif insan hakları denilen siyasal haklar bölümünün 

gerçekleĢtirilmesi ulus devletlerin sorumluluğundadır. Ama insanın onurlu yaĢam 

hakkının gerçekleĢtirilmesi ve pozitif insan haklarının gerçekleĢtirilmesi büyük 

ölçüde yerel yönetimlerin görev alanlarına girmektedir. Örneğin havadaki sülfür 

dioksit miktarının belli bir düzeyde tutulması insanın yaĢam hakkıyla ilgilidir, bir 

yerelliğin kültür mirasının korunması ise insanın onurlu yaĢam hakkının bir 

parçasıdır.  

Demokrasi krizinin aĢılması ve yerel demokrasinin güçlendirilmesi için ülke 

yönetiminde merkez-yerel iliĢkisinin yeniden düzenlenmesi gerekir. Günümüzde 

merkezi yönetimin siyasal ve bürokratik aktörleri yerel yönetimlere her türlü 

emrivaki yapmayı adeta kendi hakları olarak görmektedirler. Tabii bir çok projede 

merkezi hükümetle yerel yönetimlerin iliĢki kurmaları gerekir. Bu iliĢkinin tek 

taraflı dikte etme halinde kurulması demokratik bir rejimle bağdaĢtırılamaz. Bu 

iliĢki müzakere etmek halinde kurulmalıdır. Ġki tarafında birbirine emrivaki 

yapmasını devre dıĢı bırakacak müzakere mekanizmaları oluĢturulmalıdır. 

Türkiye‘de büyük Ģehirlerde iki kademeli bir yönetim kurulmuĢtur. Bu tür 

yönetimler üst kademede koordinasyonu sağlayarak etkinliği artırmak, alt 

kademelerde ise katılımı gerçekleĢtirebilmek amacıyla tasarlanmıĢtır. Oysa 

Türkiye‘deki pratik içinde büyükĢehir belediyelerinde baĢkanlar aĢırı derecede 

yetkilendirilmiĢlerdir. BüyükĢehir belediye baĢkanları ilçe belediyelerine nefes 

aldırmayacak yetkilerle donatılmıĢtır. Bu durumun demokrasiyle bağdaĢtırılması 

olanağı yoktur. Yetkilerini ilçe belediye baĢkanını iĢ yapmaz hale getirmek için 

kullanan bir büyükĢehir belediye baĢkanı ilçe belediye baĢkanını engellerken, bu ilçe 

belediye baĢkanını seçenlerin oylarına saygısızlık etmiĢ olmaktadır. Türkiye‘de 
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demokrasi krizinin aĢılması için büyükĢehir belediyelerinde iki kademe belediyenin 

birlikte çalıĢmasını sağlayacak mekanizmalar oluĢturulmalıdır. 

Yerel yönetimlerde temsili demokrasi yoluyla baĢkan seçilenlerin kendilerine 

verilen yetkilerin kendi tercihlerinin toplumun tercihi olduğu zehabını yaratmaması 

gerekir. O yetkilerini kararların demokratik olarak üretilmesi için kullanmak 

zorundadır. Ona verilen iktidar bölüĢülmek içindir. Yöneticisi seçildiği yerelliklerde 

yaĢayanların ve onların oluĢturduğu STK‘ların kamusal özne olması yolunun açık 

tutulması gerekir. Kent konseyi vb. katılımcı platformların kararlanın bütçe 

süreciyle iliĢkilendirilmesi gerekir. 

Bir kentte büyük projelerin yapılmasının kentin tümü için önemli yararlar 

sağlayacaktır. Kentin büyük çoğunluğu bu tür projelere olumlu olarak yaklaĢacaktır. 

Ama bu projenin çevresi ya da geçtiği güzergah üzerinde yaĢayan kentliler önemli 

kayıplara uğrayabileceklerdir. Çoğunluk kararına göre toplumun bir kısmının 

kaybetmesi hakça değerlendirilemez. Bu tür projelerin toplumda haksızlığa yol 

açmaması için, kaybedenlerin kayıplarını karĢılayacak ―fon‖ların oluĢturulması 

gerekir. Demokratik süreçlere dayanarak yapılmıĢ olsa da haksızlıklar savunulamaz. 

Temsili süreçlerle oluĢturulmuĢ bir yerel yönetimin kararlarının belli bir çoğunluk 

oyuna dayanarak, dayatma haline, çoğunluk sultası haline gelme konusunda çok 

duyarlı olmalıdır. Bu durum kolayca tek adam diktasına dönüĢebilir. Böyle bir 

durumda demokrasiye inanç sürdürülemez. Özellikle toplumda çoğunluk sultasına 

bir direnç gösteriliyorsa, çoğunluk tarafının demokrasi ahlakından gelen bir 

sorumluluk duyması gerekir. Çoğunluk tarafı müzakereyle önerisini yeniden 

yapılandırmaya açık olması, gerekirse ombudsman, estetik kurul vb. mekanizmalara 

baĢvurarak önerisini geri çekerek sistem içindeki gerilimleri düĢürme esnekliğini 

gösterebilmelidir. 

Yerel demokrasi kararın geliĢtirilmesinin demokratikleĢtirilmesine ağırlık 

vermelidir. Yerel demokrasi bakımından oylamaya dayanan karar verme süreçleri 

yerine müzakere ederek kararın demokratikleĢtirilmesini ön plana almalıdır. 

Müzakere süreçleri Ģeffaf, kurumsallaĢmıĢ, müzakereye katılanların bilgilenme 

haklarına saygılı olmalıdır. Bu bakımdan en kritik bilgi gayrimenkul el değiĢtirme 

bilgilerinin  ĢeffaflaĢması ve kentlilerin bilgilenme hakkı içine alınması gerekir. Bu 

tür bilgiler müzakerelerdeki gizli ajandaların deĢifre edilmesine olanak verecektir.      

Yerel demokrasinin kalitesinin geliĢtirilmesinde katılımcılığın baĢarılabilmesinin 

özel önemi vardır. Katılımcılık günümüzde sık sık sözü edilen içeriği önemli ölçüde 

boĢalmıĢtır. Katılımcılık eğer alınan kararların benimsetilmesi için görülmesi 

gereken bir ritüel ya da kararların geliĢtirilmesi için bir araç olarak görülüyorsa 

hayal kırıklığına uğranacaktır. Katılımcılığa insanların onurlu yaĢam hakkının gereği 

olarak gerçekleĢtirilmesi gereken bir amaç olarak bakılırsa değerlendirmelerimiz 

büyük ölçüde değiĢecektir. Katılımcılık baĢarılı olmadı diye kıyıya bırakılacak bir 

Ģey olmaktan çıkacak, katılımcılık değil katılımcılığı gerçekleĢtiremeyenler baĢarısız 

olacaktır. Bu halde katılımcılık yöneticinin lütfettiği bir Ģey değil, özenle planlanan, 

sürece katıldıkları, yaratıcılıklarını bölüĢtüğü için katılanlarla sempati iliĢkisi 

kurulan bir faaliyet haline gelecektir. Ġnsanlar yönetilmeyecek, birlikte 

yöneteceklerdir.  



Ġlhan Tekeli 

20 

Daha derinleĢmiĢ bir demokrasi talep edenler, seçimlere katılan partilerden hizmetin 

ötesini talep edeceklerdir. Demokrasiyi iktidara gelmek için bir araç olarak gören 

siyasal partiler genellikle yerel yönetim seçimlerini bir hizmet yarıĢı haline 

getirmeye çalıĢacaklardır. Tabii ki her yönetim yerel yönetimlerin görevi olan 

yerelliğin ortak ihtiyaçlarını karĢılayacak hizmetlerini yerine getirecektir. Esas fark 

bunun ötesinde yaratılacaktır. Hizmetin ötesinin ne olduğunu açık hale getirmek için 

Maslov‘un gereksinmeler hiyerarĢisine baĢvurabiliriz. Bu hiyerarĢinin ilk 

kademelerindeki fizyolojik, güvenlik vb.leri hizmet düzeyi olarak değerlendirilebilir. 

Oysa gereksinmeler kademelenmesinin son iki kademesi saygınlık ve kendini 

gerçekleĢtirmenin hizmetin ötesine tekabül ettiği düĢünülebilir. Bunların araçsal bir 

demokrasi anlayıĢına sahip yönetimlerce gerçekleĢtirilmesi zor olacaktır. Hizmetin 

ötesinin gerçekleĢmesi için bireylerin yaratıcılıklarının önünün ve kamusal özne 

olma yolunun açılması gerekir. 

VI. Demokratik Bir Yerel Yönetim Planlamasını Bir Demokrasi Projesi Haline 

Getirme Yolunu Bulacaktır 

KonuĢmamın baĢlangıcında Türkiye‘de nasıl bir demokrasi krizi bulunduğu, 

ötekileĢtirmeye dayanan bir siyaset pratiğinin, nasıl bir diktatoryal tercihlere yol 

açabildiği, Türkiye‘de müzarekeye kapalı, siyasal emrivakilere açık hale gelen 

kentsel geliĢme dinamiklerinin sonuçları üzerinde durmuĢ ve böyle bir ortamda 

baĢarılı bir planlama uygulamasının olanaksız hale geldiği üzerinde durulmuĢtu. 

Bu konuĢmada olduğu gibi araçsal demokrasiyi aĢan bir demokrasinin gerekliliği 

savunuluyor ve bunun hayata nasıl geçebileceği konusunda öneriler yapılıyorsa, yeni 

bağlamda kent planlamasının nasıl ele alınması gerektiği konusunda da bir öneri 

yapmak gerekir. Eğer demokratik bir yönetim varsa, yapılan planlama da bir 

demokrasi projesi haline gelecektir. 

Böyle bir yönetim ve planlama anlayıĢına sahip bir parti ve baĢkan adayı seçime 

girerken önereceği kentte ne yapacağından çok kentte yönetimde hangi süreçleri 

uygulayacağı olacaktır. Oysa katılımcı bir süreç değil, kendisinin yapacağı projeleri 

öne alan bir aday, seçmene bir illüzyon satmaya çalıĢacaktır. Eğer demokrasi 

kültürünün geliĢmediği bir toplum söz konusuysa, bu yolla yaratılan bir illüzyonun 

daha ikna edici olacağı düĢünülebilir. 

Böyle bir durumda baĢvurulabilecek bir yol seçim kampanyasını katılımcı süreçlerle 

yürütmek, programını katılımcı süreçlerle geliĢtirerek, her Ģeye kendisi karar veren 

siyasetçinin karĢısına kentin projesini çıkarmak olabilir. Diğer bir yol kente tepeden 

inme olarak sunulan projelerin kentin yaĢam kalitesini ya da anlam alanını nasıl 

tahrip ettiği konusundaki bir konuĢmanın yeni bir kamusallık formatında 

yürütülmesini sağlamak olabilir. 

Böyle demokrasi projesi haline gelebilecek bir planlama yaklaĢımı için Ģöyle bir 

süreç izlenebilir.  

 Ġlk olarak söz konusu yerel yönetim/kent için birlikte ya da katılımcı süreçle  

bir öykü oluĢturulacaktır. Bu öykü bu yerelliğin vizyonunun dayanığını teĢkil 

edecektir. Böyle bir öykünün varlığı katılımcı süreci heyecan verici ve etkin 

hale getirebilir. Bir yerelliğin öyküsü yoksa ya da öyküsünü kaybederse tüm 

yapılanlar rutin olmanın ötesine geçemiyecektir. 
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 Böyle bir vizyonun ve öykünün yaĢama geçirilmesi için en kritik planlama 

aĢamasının stratejik plan olduğunu düĢünüyorum. Bu aĢamanın o yere özgü 

olarak geliĢebilmesi bir yandan o yerin bir tarihi coğrafya çalıĢmasına 

dayanırken, öte yandan katılımcı bir süreçle Ģeffaf müzakereye açık olacaktır. 

Stratejinin müzakere usulünün ne olacağı, stratejinin bir öğesi olarak 

tasarlanacaktır. 

 Uygulama planları stratejide yaĢamla iliĢkisi kurulan öykünün uygulamaya 

geçebilmesi için, değiĢik ölçeklerde uygulama planları yapılacaktır. Bu 

planlarla birlikte gerekirse yeni aktör tasarımları yapılacak, ölçeklerine uygun 

düzeyde katılımcı süreçlerden yararlanılacaktır. Uygulama planları çok 

önceden hazırlanıp dondurulmamalıdır. Uygulamaya yakın olarak 

geliĢtirildikten sonra değiĢtirme önerilerine önemli ölçüde kapalı kalmalıdır.     
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Özet: Bu gün dünyada son zamanlarda ağırlığını iyice hissettiren neo-liberalizm,  orta ve alt 

sınıf için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Refah toplumunu rafa kaldıran bu yönetim anlayışı 

toplumu da görmezden gelerek tüm dünyayı kendi istediği şekilde bir piyasa mekanizmasına 

göre dönüştürmeyi hedeflemiştir. Ülkemizde Özal‟la başlayan bu süreç bugün 10 yıllık AKP 

yönetimi ile birlikte toplumsal muhalefeti zayıflatılarak otokratik, milliyetçi ve muhafazakâr 

motifli neo-liberal zihniyet algısı hâkim olmuştur. Bu dönemde birçok HES projeleri ile 

birlikte çevre katliamları yaşanmıştır. Ülke neo-liberal tarzda kıran kente, mekânsal 

dönüşüme uğratılmaya çalışılmıştır. Kentler „‟Kentsel dönüşüm „‟ adına rant alanlarına 

dönüştürülmüştür. Ülke dev bir inşaat alanına dönüştürülmeye çalışılmaktadır. Otokratik 

zihniyetli baskıcı yönetim algısı, kentsel dönüşüme bir müdahale olarak başlamış olan „‟Gezi 

Parkı‟‟ direnişi ile artık bir meşruiyet krizine girmiştir. 

Anahtar kelimeler:Neo-liberalizm, Mekânsal müdahale, Kentsel Dönüşüm, Gezi Parkı 

Direnişi 

 

Abstract: Neo-liberalism that well feel of the weight recent times make a serious threat to the 

middle and lower class in the world today. this management approach that removes the rack 

Welfare state aimed by ignoring Society transforming based on market mechanism to wants 

own whole world. According to this mentality by ignoring social opposition will be not 

commits the poor commits the market properly. Starting with Özal in Turkey the process with 

AKP administration 10-year has been dominated autocratic, nationalist and conservative 

perception of the neo-liberal mindset by weakening social opposition, today. the period 

occured massacres on the environment with many hydroelectric projects. The Country tried to 

transformed style of neo-liberal from rural- to urban. Cities converted into areas annuity the 

name of '' urban regeneration''. the management oppressive minded autocratic has been 

entered into a crisis of legitimacy with ‗‗ Gezi Park Resistance'' which began as an 

intervention for urban transformation. 

Key Words:Neo-liberalism, the spatial intervention, Urban Regeneration, Gezi Parkı 

Resistance 
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Giriş 

Kentin tarihi tartıĢmalı bir süreçtir ve ilk çağlardan beri kentin örnekleri 

görülmüĢtür. Gordon Childe kentlerin oluĢumunu tarımın keĢfedilip yerleĢik yaĢama 

geçilen Neolitik Devrime götürür. Murray‘a göre ise ilk kentler Metal Çağı‘nda 

ortaya çıktığını savunur. Ġlk kentler, metal silah kullanan topluluklar yontma taĢ 

kullananlara üstünlük kurarak ilk kentleri ordugâh olarak egemen kurdukları 

toplulukların çevresinde kurulmuĢtur. Ġlk kent örneklerinden birisi de eski Yunan 

kent devletlerinde görülür(Mengi, 2007: 17). Ġlkel kentlerin bu örnekleri bu 

dönemde daha çok pazar niteliğinde ve idari yönetim birimleri olarak 

kurulmuĢlardır. Bu günkü bildiğimiz anlamda modern kentlerden farklı bir 

toplumsal yapıya sahiptir.  

Bugünkü bildiğimiz modern kentler kapitalizm ve sanayileĢmeyle birlikte ortaya 

çıkmıĢtır. Sonrasında kent kültürü-kır kültürü kentlilik ve kentleĢme modernliğin 

eseridir. Kentlilik, kır-kent ayrımı, kentleĢme ve kent kültürü gibi 

kavramsallaĢtırmalar modernliğin ve kapitalizmin ürünüdür ve sosyal bilimlerin 

konusu olmuĢtur. Kapitalizmle birlikte kentler büyümüĢ, gecekondulaĢma ve iĢçi 

sınıfının doğuĢuna kaynaklık etmiĢtir. Böylece kentlerin homojen yapısı değiĢmiĢ, 

19. yüzyılın ortalarından baĢlayarak 20. yüzyıl boyunca nüfusu artmıĢ ve önemi 

artmıĢtır. Kentlerin büyümesi ile birlikte ulaĢım, sağlık, konut, eğitim ve iĢçi 

ücretleri gibi birçok çözülmesi zor sorunları gündeme getirmiĢtir. (ġen,2012: 106 ). 

EndüstrileĢmeyle birlikte 20. yüzyılın ortalarında kırsalın nüfusunu geçen kentler 

büyük bir sorun teĢkil etmiĢtir. GeliĢmiĢ Batılı ülkeler kısmen daha planlı bir 

kentleĢme sürerken, Batı-dıĢı toplumlarda durum kronik bir hal almıĢtır. Örneğin 

Brezilya, Türkiye vb. Batı-dıĢı toplumlarda sanayileĢmeyle birlikte gecekondulaĢma 

ciddi bir sorundur. Sadece Batı-dıĢı toplumlarda değil Paris gibi geliĢmiĢ kentlerde 

bile sorun haline gelmiĢtir. Planlı bir mimarinin ve sürdürülebilir bir kalkınmanın 

olmadığı kapitalistleĢme sürecinden 1980‘lere kadar kentsel sorunlar ülkemiz gibi 

Batı-dıĢı toplumlarda nüfusun % 85 kentlerde birikmiĢtir. SanayileĢme yoluyla çevre 

kentlere oranla daha eski kurulmuĢ ve daha hızlı büyüyen Gaziantep gibi kentlerde 

durum çok daha ciddidir. 

Kısa bir tarihini verdiğimiz kentlerde sorunlar tarihsel olarak birikmiĢken kentsel 

dönüĢümün ciddi bir ihtiyaç olduğu ortadadır.  Ama ülkemizde kentsel dönüĢümün 

taĢra kurnazlığı barındıran neo-liberal yönetim anlayıĢında son 10 yılda ciddi bir 

sorun haline geldiğini gördüm. Bu yazıyı yazmaya da böylece karar verdim. 

Yazımızın içeriğine gelince neo-liberalizmin tasviri ve 24 Ocak Kararları ile birlikte, 

Türkiye‘de yansımaları ile baĢlayacağız. Yazımızın ikinci baĢlığı neo-liberalizmin 

en büyük kurbanları olan kentleri ve AKP dönemindeki neo-liberal politikaların 

kentlere müdahalesi ele alınacaktır. Üçüncü olarak kentsel dönüĢümün toplumsal 

sonuçlarını Gaziantep-Nuri PazarbaĢı örneğinde ele alınacaktır. Bu araĢtırmada Nuri 

PazarbaĢı mahallesinde derinlemesine mülakat tekniği kullanılarak mağdurlarla 

görüĢmeler yapılmıĢtır. Son olarak Ģimdiye kadar ciddi bir muhalefet görmemiĢ olan 

muhafazakâr, milliyetçi ve neo-liberal AKP Hükümetine karĢı geliĢen Gezi Parkı 

DireniĢinde AKP dönemine olan toplumsal muhalefetle yazımız son bulacaktır. 
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1.Neo-liberalizm  

Neo-liberalizm, 1970‘lerin sonuna doğru baĢlayan, kapitalist dünyanın ekonomik ve 

sosyal olarak dönüĢümünden sorumlu olan yıkıcı sonuçlarıyla bilinen yeni sağ 

ideolojidir. Bu toplumsal mühendislik çalıĢması ĠMF ve Dünya Bankası gibi 

uluslararası kuruluĢlar aracılığı dünyaya ayar vermek isteyen ‗‘uzmanlar‘‘, yerel 

ekonomileri yapısal uyum politikalarına zorlayarak piyasa sistemine angaje etmeye 

çalıĢtılar. Amaçları yerel piyasalardaki sermayenin dolaĢımı önündeki bürokratik vb 

engelleri ortadan kaldırarak yerel ve dünya fiyatlarındaki arasındaki farkı ortadan 

kaldırmaya çalıĢmaktır. Böylece piyasaların serbestleĢmesi önündeki engeller 

kalkacaktır(ÇalıĢkan, 2007:52). Ancak neo-liberalizm teriminin kullanımında bir 

belirsizlik hâkimdir. Bazıları neo-liberalizmi, piyasa ilkesi olarak daha çok 

toplumsal ve ekonomik alandaki dönüĢümlere iliĢkin, neo-muhafazakârlığı da 

otorite ilkesi olarak devlet ve siyasal alana iliĢkin olarak kullanmayı tercih ederken, 

baĢkaları neo-liberalizmi her iki düzeyi kapsayan genel bir terim haline 

dönüĢtürüyor(Özkazanç,2007: 21). Neo-liberalizmin salt bireycilik, serbest piyasa 

ve giriĢimcilik üzerinden tanımlanması onun bir siyasi rasyonalite olarak neo-

muhafazakârlıktan farkını vurgulamak için önemli olabilir ama neo-liberalizmin 

devlet ve otoriterlik bahsinden soyutlanması iki mantık narasındaki güçlü 

eklemlenmeleri görmemizi engeller(age, 31). Neo-liberalizm, sadece piyasa ilkesine 

dayalı siyasi bir rasyonalite değil, neo-liberal politikaların yol açtığı sosyal sorunlar 

karĢısında güçlenen baskıcı politikaları iĢaret eden bir kavram olarak ele alınmalıdır. 

En güçlü temsilcisi Hayek olan Neo-liberal muhafazakar felsefenin özü  kapitalist 

sermaye birikiminin ulusal/yerel denetimlerden daha fazla hatta neredeyse muaf 

olarak, dünyanın her yerine her türlü mal ve hizmeti taĢıma kapasitesi olması ve tüm 

dünyayı kendi birikim mekanizmasına tabi kılmasıdır(Ġnsel, 2005:156). 

Neo-liberalizm bilindiği gibi ‗‘refah toplumunu‘‘ dönemine bir saldırı olarak doğdu. 

Refah toplumu ise hatırlanacağı gibi, Marksist literatürde siyasal sınıflar ya da 

siyasal elitler arasında uzlaĢma olan refah toplumu soğuk savaĢa dönemine damga 

vurmuĢ bir süreçtir ve Refah toplumunu devlete önemli bir rol biçer. Devletin temel 

iĢlevi, toplumda üretilen tüm artı değerin ya da mal ve hizmetlerin adil ve eĢitlikçi 

olarak dağıtılmasını sağlamalıdır. Bu durum refah toplumunun olmazsa 

olmazıdır(ġeylan, 2003:93).  Refah toplumunun oluĢumundaki arka plana bakmak 

gerekirse, 19. yüzyılın ikinci yarısında süre gelen çatıĢmalar, insan hakları, 

demokrasi talepleri ve en sonunda Ġkinci Dünya SavaĢı sayılabilir(ġeylan, 2003:94). 

 Margaret Thatcher‘la Batı siyasal alanına hâkim olan muhafazakâr karĢı devrim, bu 

sınırlara karĢı ideolojik planda savaĢ açtı ve kazandı. O güne kadar toplumsal 

beraberliğin ve insani yaĢamın harcı olarak algılanan bu sınırlamalar, iktisadi 

etkinliği engelleyen arkaik kurumlar gösterilmeye baĢlandı. Serbest ticaret üzerinde 

topluluk yararına yapılacak düzenlemelerin üretimi sınırladığı, bunun da refah 

daralması olarak, alttakiler dâhil olmak üzere herkese yansıdığı inancı, yeni 

zamanların amentüsü haline getirildi. Bu Ģarlatanlık karĢı devrimin en önemli 

ideolojik silahlarından birisidir(Ġnsel, 2005:157). Refahtan istihdama geçiĢ diye 

anılan dönüĢüm, vatandaĢların tümünün belirli haklara insan-vatandaĢ olarak ve 

kolektif olarak sahip olduğu refah devletinden, (welfare) belirli insanların sosyal 

koruma haklarından yararlanabilmeleri için belirli çalıĢma programlarında çalıĢmaya 

zorlandıkları bir tür ―zorunlu çalıĢma rejimi‖ ya da ―zorunlu istihdam devleti‖ 
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(workfare) rejimine geçiĢi ifade eder (Özkazanç, 2009:267-268) Bu süreçte farklı 

görünümler almıĢ olsa da uzun vadeli tarihsel eğilim, vatandaĢlığın ortaklık ve 

kamusallık boyutunun statü ve imtiyazlar lehine sürekli gerilemiĢ olmasıdır. Siyasal 

birimin ölçeğinin değiĢmesine paralel olarak, modern döneme doğru vatandaĢlık 

kavramının yerine, tebaa, halk, insan ve birey kavramlarının öne çıktığını görürüz 

(Heater‘den aktaran Özkazanç, 2009: 252).20.. 

Sonuç olarak, Refah toplumunu rafa kaldıran bu yönetim anlayıĢı toplumu da 

görmezden gelerek tüm dünyayı kendi istediği Ģekilde bir piyasa mekanizmasına 

göre dönüĢtürmeyi hedeflemiĢtir. Thatcher‘in veciz deyiĢiyle ‗‘toplum yoktur, 

aileler ve bireyler vardır‘‘ özdeyiĢi neo-liberal yönetim algısının felsefesidir. 

Toplumsal muhalefeti görmezden gelerek hareket eden bu zihniyete göre piyasa 

düzgün iĢlerse yoksul kalmayacaktır. Sürekli ertelenen ve süregelen gerçek yaĢamın 

en önemli acil ihtiyaçları bile aslında hep yok sayılmaktadır. Tüm dünyayı proje 

konusu yapan bu anlayıĢta projenin tamamlanması noktasında her türlü müdahaleyi 

gericilik olarak değerlendirerek gerek Ģiddet gerekse de farklı siyasi yollarla refah 

devletini aĢındırmıĢ ve bugün gelinen noktada toplum birçok hak gaspına uğramıĢtır. 

Bu dönemde Kar sıkıĢması yaĢayan kapitalizm, her alanda kar etme mantığının 

etkisi ile hapishaneleri bile kar algısıyla yaklaĢıp Özkazanç(2007), özel sektöre 

ihaleye verecek kadar uç örnekleri görülmüĢtür. Kısacası, emeğin meta olmaktan 

çıktığı, insana değer verildiği sosyal refah devletinin çöküĢüyle birlikte, sivil 

halkların sosyal haklarının yitirildiği bir sürece kaymıĢtır. 

Neo-liberalizmin Türkiye Serüveni 

Neo-liberalizmin Türkiye‘ye girmesi 1980‘ler dönemine denk gelir. Neo-

liberalizmin Batı‘da doğmasından kısa bir süre ülkemizde de neo-liberalizmin 

rüzgarı es(tiril)meye baĢladı. Bu sıralar ‗‘üçüncü dünya ülkesi‘‘ denen Türkiye gibi 

ülkelere isterlerse modern batılı ülkeler gibi geliĢebilecekleri ve bunun içinde 

kalkınma politikaların önemini kavramaları gerektiği söylentisi yayıldı. Bu süreçte 

birçok ülkede gerek darbelerle gerekse de seçimler yoluyla yeni sağ hükümetler 

iktidara geldi. Refah devletinin altı akıl almaz bir Ģekilde oyulmaya baĢlandı. 

‗‘Kalkınmanın‘‘ bu kadar fetiĢleĢtirilmesi insanın, çevrenin ve adaletin bile ayaklar 

altına alınması pahasına olacaktı. Neo-liberal politikaların Türkiye‘deki önceki Ġthal 

Ġkameci dönem ve sonraki 24 Ocak kararlarına göz atarsak durum daha iyi 

anlaĢılacaktır. 

1.1.İthal-İkameci Kalkınma Modeli: 

Ġthal ikameci kalkınma modeli, dıĢ kaynaklarla ve ithalat yoluyla sanayileĢme ( 

montaj sanayi) çabaları sürecidir. Türkiye‘de, Ġkinci Dünya SavaĢı‘yla çevre 

ülkelerinde ki gibi sanayileĢmeye hız verdi. Fakat dıĢa bağımlı bir sanayileĢme 

olduğu için ‗‘ ithal ikameci kalkınma modeli‘‘ benimsendi. Bu kalkınma modelinde 

KĠT‘ler baĢat rol oynamakla beraber özel sektörde desteklenmiĢtir. Fakat özel 

sektörde, yıllık kalkınma planları doğrultusunda, Devlet Planlama TeĢkilatının ve 

verimlilik planlamalarına uygun hareket eden diğer kamu kurumlarının onayına tabi 

olmak zorunluluğu vardı. Ġthal-ikameci kalkınma modeli, 1960‘lardan önce durgun 

ve iç pazarların sürüklemesi sonucunda uygulanmaya konmuĢken; 1960‘dan sonra 

hem beĢ yıllık kalkınma planları hem de uluslararası iĢbirliği ekseninde 

uygulanmıĢtır. Devlet 1961 anayasası ile beraber batıyla daha sıkı iliĢkilere girmiĢ 
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ve ekonomik anlamda da batılı ülkelerin izlediği yolu izleyerek Cumhuriyet‘in 

kuruluĢu ile hedeflenen batılı anlamda çağdaĢ ve geliĢmiĢ bir devlet olma sevdasına 

hız vermeye baĢladı. Artık, tipik bir ihracat ekonomisi söz konusu değildi.  Eskiden 

çevredeki hammadde kaynakları alanına ve bu hammaddelerin merkeze taĢınması 

amacıyla ulaĢım sektörüne yatırıma yönelen merkez sermayesi, bu sefer artan ölçüde 

üretken sanayi sektörüne kaymıĢ, merkeze bağımlıda olsa önemli bir sanayi sektörü 

oluĢmaya baĢlanınca sanayi endeksli kalkınma hamlelerine baĢlandı(BaĢkaya, 

1986:120). Aslında, sanayileĢmenin Cumhuriyet‘in kuruluĢu ile baĢlamasına 

rağmen, o zamanki sanayileĢme güdük kaldı. Bu dönemdeki sanayileĢmenin belli 

özellikleri vardı. 

‘‘- Yabancı sermaye ile tanıĢma ve birleĢme, 

-Montaj sanayinin ağırlık kazanması, 

-Tekelci yapının ortaya çıkması 

-Tüketim sanayinin yoğunluk kazanması.‘‘(Çavdar, 1992:225) 

Türkiye‘de yukarıdaki saydığımız özelliklerin doğal sonucu olarak dıĢ kaynaklarla 

beslenen, bir yarı-sanayi ülkesi konumundaydı. Sanayi hamlelerini gerçekleĢtirmek 

için, dıĢ kaynaklara ve yabancı sermayeye çok ihtiyacı vardı. BaĢka bir deyiĢle 

‗‘Ġthal Ġkameci Kalkınma Modeli‘‘ zorunlu bir tercihti. Sonuç olarak beĢ yıllık 

kalkınma planları ve sanayi endeksli kalkınma hamleleriyle büyüme rakamları arttı. 

Sanayi üretimlerinin ihracat kalemlerindeki oranı da artıyordu. Emekçilerin 

gelirlerinde de nispi bir artıĢ meydana geldi.  Fakat bu yöntem dıĢa bağımlılığı 

azaltamadığı gibi artırdı. Çünkü yatırımlar için sürekli ithal mallara gereksinim 

duyulmasından dolayı dıĢa bağımlılık azalmadı. Büyüme rakamlarının istikrarlı ve 

dıĢa bağımlılığının azalmaması ve ekonomi de pozitif ithal ikamesinin 

gerçekleĢememesinin sonuçları ihracatta sağlanacak geliĢmelerle hafifletilebilirdi. 

Ancak bu yıllar, ihracatın milli gelir içindeki göreli payının çok düĢük kaldığı ve 

hatta gerilediği bir dönem olma özelliği taĢımaktadır(Boratav, 2011:121). Çünkü 

dıĢa bağımlılık, üretim girdileri, birim fiyat ve kalite bakımından batıdaki 

emsallerinden farklı olduğu için, dıĢ pazarda rakip olma Ģansı fazla yoktu. Sanayi 

malları, ara malların gerisinde kalmaktaydı. AĢırı ithalat karlılık oranını düĢürüyor 

ve montaj sanayisi olma özelliğinden kurtarılamıyordu.  

Ayrıca da sanayi yüksek oranda petrol enerjisine bağlıydı; âmâ petrol ithalatı 

Ģimdilik ucuza ithal ediliyordu. 1974‘lere kadar ‗‘ithal-ikameci kalkınma modeli‘‘ 

ve sanayiye dayalı göreli büyüme devam etti. 1974‘deki kapitalizmin yapısal krizi 

ve sonrasında da 1977‘de OPEC‘ in petrol fiyatlarında artıĢa gitmesi sonucunda 

uluslararası piyasalarda ciddi bir kriz baĢladı. Türkiye önceleri bu krizlerden 

etkilenmemek için direndiyse de, ülkenin geliĢmek için bağımlı olduğu dıĢ 

kaynaklarda bir sıkıĢma yaĢanınca ülkede mamul mallarda bir kıtlık yaĢanmaya 

baĢladı. Ülkede gaz, yağ ve petrol kuyrukları patlak verdi. . Emekçilerin gelirlerinde 

azalmalar baĢladı ve sonunda kriz patlak verdi.  

Bu arada dünya krizi aĢmaya çalıĢıyordu ve yeni bir iĢbölümüne ihtiyaç vardı. 

Kapitalist sistem girdiği bu yapısal krizden çıkmak için çabalıyordu. ‗‘VarĢova 

Paktı‘‘ yıkıldı ve ‗‘ Reel Sosyalizm‗‘ çöktü. Batılı ülkelerde liberaller, kapitalizmin 

rakipsiz olduğunu ilan ettiler. Sosyal devlet politikaları, krizin sorumlusu olarak 
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suçlandı ve krizi çözmek için yeni bir anlayıĢta hükümetler iktidara gelmeye baĢladı.  

Ġngiltere‘de Margaret Thatcher(1979) ve Amerika‘da Ronald Reagan (1980) 

baĢkanlığındaki hükümetler iĢbaĢına geldiler. Thatcher‘in kendi adıyla bir ‗‘izm‘‘
2
e 

dönüĢen bu yeni dönemde, Kapitalizmin yapısal krizine çare bulabilmek için bir dizi 

önlem paketleri yürürlüğe koydular. Bu yeni ekonomik düzenlemelerin temel 

parametrelerini kabaca özetlersek, devlet sosyal sübvansiyonları kesmeli, özel 

sektörü teĢvik edici maddi önlemler almalı, çalıĢanların ücretlerinden kısıntıya 

gidilmeli, özel sektörü vergi yükünden kurtarmalı, KĠT‘ler özelleĢtirilmeli, yani 

kısaca tüm toplum  ‗‘piyasa toplumu‘ ‘nu uygun bir Ģekilde yeniden 

dönüĢtürülmeliydi.  Yukarıda kaba hatlarını çizdiğimiz ve adına ‗‘neo-

liberalizm ‗‘dediğimiz bu döneme Türkiye süre giden bu yeni döneme yıllarca 

tartıĢılacak olan  ‗‘24 Ocak kararları‘‘ ile hızlıca girdi. 

1.2.24 Ocak Kararları: 

 24 Ocak kararları dünyadaki yeni-muhafazakâr kanadın(Reagan-Thatcher 

ikilisinin baĢını çektiği)  kapitalizmin krizini aĢmak amacıyla dünyaya sunduğu bir 

paket program olan, ‗‘neoliberalizm‘ ‘in Türkiye ayağıdır. ‘‘ BaĢtan sona kadar 

‗‘alternatifi yoktur‘‘ sloganıyla ve çok yoğun bir ideolojik kampanyayla halk 

kitlelerine ve kamuoyuna sunulan bu neo-liberal model, ne Türkiye ne de dünya 

bakımından orijinal bir önlemler paketidir. Bu kararlar, 1970‘li yıllarda IMF‘nin dıĢ 

tıkanma koĢulları altında bunalan pek çok azgeliĢmiĢ ülkeye empoze ettiği standart 

istikrar politikası paketi ile daha ziyade Dünya Bankası tarafından geliĢtirilen tipik 

bir yapısal uyum programının tüm bilinen unsurlarını içermektedir(age, 148). 

Boratav‘a(2011) göre, dünyanın bazı çevre ülkelerinde neo-liberal politikalar ciddi 

dirençle karĢılaĢtı. BaĢka birçok alanda bu sivil toplum engelini aĢabilmek için 

askeri darbeler iyi bir seçenek oldu. Askeri darbeler neredeyse eĢzamanlı olarak( 

Türkiye örneğindeki gibi) çevre ülkelerin bazılarında uygulanmaya konmuĢtur. 

Darbe olan çevre ülkelerinde öncelikle, ekonomik ve siyasi olarak darbe koĢullarına 

uygun zemin hazırlanır ve sonrada uygulamaya geçilir. Gerekçe hep aynıdır ve 

ülkemizde de durum benzer olmuĢtur. Türkiye de öncelikle, kapitalizmin yapısal 

krizinden kaynaklı olarak dıĢ kaynaklar kesintiye uğradı. Enflasyon yükseliĢe geçti 

ve mamul mallarda bir kıtlık yaĢanmaya baĢlandı. Ecevit hükümeti enflasyona ve 

baskılara dayanamayarak istifa ettirildi. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye‘de de 

yeni muhafazakâr düĢünceye uygun bir milliyetçi-muhafazakâr bir hükümet iktidara 

geldi. Necmettin Erbakan‘ın desteği ile Süleyman Demirel baĢbakanlığa getirildi. 

Süleyman Demirel, yeni ekonomik programı hazırlama görevini BaĢbakanlık 

müsteĢarlığına getirdiği Turgut Özal‘a verdi.  Turgut Özal çok tartıĢılacak olan ‗‘24 

Ocak Kararları‘‘ adı altında bir dizi ekonomik önlem paketlerini ortaya koydu. Özal, 

Türkiye‘nin bu krizden çıkması için öncelikle bu kadar yüksek rakamlarla ihracat 

yapamayacağını savunarak 24 Ocak Kararlarını savundu. Ġthal-ikameci kalkınma 

modeli terkedilerek, ihracatı artırıcı önlemler alınmaya baĢlandı. 

                                                 
2 Margaret Thatcher‘ın baĢbakanlığı döneminde devletin ekonomideki rolünü minimize etme 

amaçlı olarak uyguladığı özelleĢtirme, dolaylı vergilendirmenin tercih edilmesi gibi 

politikaların bütününe verilen isimdir. BaĢarılı olduğu tartıĢma konusu olmakla beraber, 90da 

Thatcher istifasını verdiğinde fakirlik sınırının altında olan nüfus oranının %28 olduğu 

belgelenmiĢtir.(Kaynak: wikipedia) 
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24 Ocak Kararlarının temel özellikleri Ģunlardır: 

Ekonominin dıĢ rekabete açılması ve ekonomide devlet sektörünün daraltılması 

sağlanacaktır. Yabancı sermaye özendirilecektir, devletin ekonomiye müdahalesi 

azaltılacaktır. Özel kesime ekonomik giriĢimleri özendirilecek ve piyasa toplumu 

özgürce ekonomik giriĢimlerde bulunacaktır. 24 Ocak kararları ile Ģu hedeflere 

ulaĢmak amaçlanmıĢtır. 

• Ġç pazara dönük ―ithal ikamesi‖ modeli yerine ―ihracata yönelik 

sanayileĢme‖ modelinin benimsenmesi, 

• AĢırı değerlenmiĢ döviz kuru yerine ―gerçekçi kur‖ politikasının 

benimsenmesi ve bunu sağlamak için radikal devalüasyonlardan kaçınılması, 

• Faiz hadlerinin devletin değil, piyasadaki fon arz ve talebinin belirlemesi, 

• Yüksek faizin yanı sıra sınırlı para-kredi politikasının da iç talebi, 

dolayısıyla enflasyonu denetleyici bir araç olarak kullanılması, 

• Fiyat denetimlerinin mümkün mertebe kaldırılması ve fiyatların arz-talebe 

göre piyasada belirlenmesinin sağlanması, 

• Kamu kesimince üretilen temel mallarda sübvansiyonların kaldırılması ya 

da azaltılması, böylece bu mallarda hatırı sayılır zamların çekinmeden 

yapılması, 

• KĠT reformu yapılarak bu kuruluĢların karsız istihdam depoları olmaktan 

kurtarılması, 

• Bir yandan kamu harcamaları kısılırken, diğer yandan kapsamlı bir vergi 

reformuyla bütçe denkliğinin sağlanması, 

• Yabancı sermayeyi özendirmek için yeni önlemler alınması, bu arada devlet 

tekelindeki kimi üretim alanlarının da yerli ve yabancı özel sermayeye 

açılması (Ulugay, 1984:21). 

Kararlar hemen uygulanmaya konulmuĢ; fakat bir dizi engellerle karĢılaĢılmıĢtı. 

Neredeyse çalıĢamayacak halde bulunan mevcut meclisle bu kararların meyvelerini 

almak zordu. Zira IMF, yılardır kriz zamanlarındaki Ecevit Hükümetine bu kararları 

uygulamaya zorluyordu. Ecevit krizden çıkıĢ için bazı önlemler alsa da yetersiz 

kalmaktaydı.  Ecevit halka yönelik sübvansiyonlardan kesintiye gitmeye 

yanaĢmıyordu. Mevcut koĢulları buna uygun bulmuyordu.  Özal‘ın ve IMF‘nin 

imdadına 12 Eylül Askeri Darbesi yetiĢti.‘‘ 12 Eylül 1980‘le birlikte, izlenen 

ekonomi politika daha etkin ve engelsiz uygulanma ortamı buldu. Yeni politik 

koĢulların, programa sağladığı etkinlik çeĢitli kesimlerce de dile getirilmektedir: 24 

Ocak Kararlarının ‗‘mimarı‘‘ diye adlandırılan Özal: ‗‘ 12 Eylül olmazsa bu 

ekonomik programın neticelerini alamazdık.‘‘ Demektedir. ‘‘Bu durum darbenin 

tesadüf değil aksine, bu yeni dönemin ihtiyacına bina yen yapıldığını 

göstermektedir.  

Türk parasını koruma kanunu kaldırıldı. Türk lirası yabancı paralar karĢısında 

sürekli değer kaybetmeye baĢladı.24 Ocak kararlarının en önemli etkisi dıĢ ticarette 

görülmüĢtür. Döviz değerlerinin her gün belirlenmesi, TL‘nin yabancı paralar, 

özellikle, dolar, mark vb. gibi paralar karĢısında sürekli değer yitirmesi ülke 
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içerisinde üretilen mallara yönelik dıĢ talebi artırmıĢtır. ĠĢin gerçeği Ģudur ki, TL‘nin 

değeri sürekli düĢürülerek dıĢ satım artırılmıĢtır. Örneğin dolar son on yıl içerisinde 

TL‘ye karĢı 82 kez değer kazanmıĢ olmasına karĢın, dıĢ satım ancak altı kat 

artabilmiĢtir(Çavdar, 1992:228).  

Sermayenin üretkenliğinin, verimliliğinin ve artı ürünün bölüĢümünün yeniden 

düzenlenmesi olan bu politikaların en çok vurgu yaptığı, devletin ekonomiden elinin 

çektirilmesi aslında bir aldatmacadan ibarettir. Tam tersine devlet bu yeni paylaĢım 

döneminde, ekonomiye doğrudan müdahale ederek sermayenin merkezileĢmesi ve 

artı ürünün sermayeye akması için bizzat sermayenin yanında aktif olarak sürece 

dâhil olmuĢtur. Ulus devletler aĢındırılarak, ithalata ve yabancı sermayeye 

uygulanan yasal kısıtlamalar ortadan kaldırılmıĢ ve tüm dünya sermayenin rahat 

hareket edebilmesi yanı sıra da sermayenin çevre ülkelerden merkeze düzenli bir 

Ģekilde akıĢı düzenlenmiĢtir. Ülkemizde 1980 yılından sonra büyük ölçüde 

uygulanmaya baĢlanan piyasa ekonomisinin temel hedefi de öncelikle ekonomide 

kamu sektörünün büyüklüğünü azaltmak piyasa ekonomisi sisteminin bütün 

kuralları ile sağlıklı bir biçimde iĢleyiĢini sağlamak olmuĢtur(Aksoy, 1994:123). 

1.3.Neo-Liberalizmin Mekâna Müdahalesi: 

ModernleĢmenin sosyolojik açıdan yirminci yüzyıl sosyolojisinde belirgin 

özelliklerinden biri sanayileĢme ise bir diğeri kentleĢmedir ve kapitalizmin kentlerde 

hayat bulduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden neo-liberalizmin etkileri kentsel 

mekânlarda yoğun bir Ģekilde 1980‘lerden sonra hissedilmiĢtir. Gündelik yaĢamdaki 

iliĢkiler ve bunun mekânsal boyutu üzerindeki dönüĢtürücü etkisi göz ardı edilemez 

boyutlardadır(Akıncı vd. , 2004:90). KüreselleĢmenin kentlerdeki insan üzerindeki 

yansımasının en güzel örneğini veren Raymond Williams‘ın(1983) kurgusu durumu 

çok iyi özetlemektedir: 

 Merkezi Amerika‘da bulunan uluslararası bir Ģirketin Londra‘daki bürosunda 

çalıĢan genç Ġngiliz iĢi bitince Japon yapımı arabasına binerek eve döndü. 

Alman mutfak gereçleri ithal eden bir firmada çalıĢan eĢi eve ondan önce 

gelmiĢti, çünkü küçük Ġtalyan arabasıyla trafikte daha kolay ilerleyebiliyordu. 

Yeni Zelanda pirzolası, California havucu, Meksika balı, Fransız peyniri ve 

Ġspanyol Ģarabından oluĢan yemeklerini yedikten sonra, Fin yapımı 

televizyonlarında Ġngilizlerin Falkland Adalarını alıĢına dair bir program 

seyrettiler. Program sonrasında ne kadar Ġngiliz olduklarını hissederek mutlu 

oldular(Williams, 1983:117). Bu kurgulamada kent yaĢamında Pazar iliĢkilerini 

çok iyi özetlemektedir. KüreselleĢmenin mekânlar üzerindeki aynileĢtirici etkisi 

bireylerin yeni kent yaĢamına uyumunu, tüketim algısını ve dünyanın nasıl bir 

küresel pazara olarak dönüĢüme uğrattığını görüyoruz. Neo-liberalizm 

küreselleĢme ile birlikte önce yasam tarzlarında dönüĢüm baĢlatmıĢ, sonra 

eĢyalara ve mekâna doğru bir yansıma olmuĢtur. 

BM‘in 2005 yılı verilerine göre, dünyada bir milyondan fazla nüfusa sahip 430 

metropoliten kent bulunmaktadır. Bu 430 metropol de toplam 1,2 milyar kiĢi 

yaĢamaktadır. 2015 yılında metropoliten kent sayısının 541‘e ulaĢacağı tahmin 

edilmektedir(Çubuk ve Demir, 2007). Kentler küreselleĢmeyle birlikte parçalanmıĢ 

ve farklılaĢmıĢ mekânlar haline dönüĢmektedir. Giderek mekânda daha batılı 

değerlerin etkisini görmekteyiz. Batı küreselleĢmenin iplerini elinde tutarak küreye 

hâkim olma iddiasını taĢımaktadır. Böylece yerkürede mekânsal sınırlar 

aĢılmaktadır. Bu bağlamda küresel süreçler yerellikleri de etkilemektedir. 
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KüreselleĢmeyle birlikte artık kentsel mekân tanımlanırken kır-kent çeliĢkisi 

üzerinde durulmamaktadır. Diğer bir değiĢle kentin tanımında kıra ihtiyaç 

duyulmamaktadır. Çünkü kent çeĢitlilikler ve farklılıklar içeren heterojen bir mekân 

haline gelmiĢtir. Küresel sistemin yeni kontrol merkezleri, 1980‘lerdeki kuramsal 

çalıĢmalarda birkaç dünya kentine (New York, Londra, Tokyo) indirgenmiĢken, 

1990‘larda daha fazla sayıda oldukları, hiyerarĢik ve hegemonik bir yapıda ağlar 

biçiminde tüm dünyayı sardıkları ortaya konulmuĢtur(Çubuk ve Demir, 2007:196) ).    

Hal böyleyken kentlerin küreselleĢme ve neo-liberal düzene eklemlenmeleri ve 

kalkınabilmeleri için mekânların düzenlenmesine ve sıcak paraya ihtiyaç 

duyulmuĢtur. Bu yüzden küreselleĢmeye ve neo-liberal politikalara uygun hale 

gelmesi için kentin görünümünü ve düzenini devasa projelerle(AVM, koca 

otobanlar, dev iĢ merkezleri vs) dönüĢtürülmeye baĢlandı. Buna ek olarak kent 

merkezinin siluetini bozan ve modern kentlere uymayan gecekonduların yasal 

kılıflar uydurularak ‗‘soylulaĢtırma‘‘ ve yoksulların kent dıĢına itilmesi 

gibi(Sulukule örneğinde olduğu gibi) uygulamalar en sık baĢvurulan yöntem 

olmuĢtur. Batılı ülkelerde kentleĢmenin tarihselliği daha gerilere gitmesi, 

demokratik direncin daha da kökleĢmesi ve planlı bir mimari olmasından dolayı 

kentsel dönüĢüm kısmen daha rasyonel iĢlemektedir. Ancak Türkiye gibi henüz 

kökleĢmiĢ bir kentleĢme ve demokrasi kültürü olmayan ülkelerde toplumsal 

direniĢin ve planlı bir mimari anlayıĢın olmaması dolayısıyla kalkınma adına 

doğaya, tarihe ve toplumsal hayata hizmet etmeyen ranta dayalı bir kentsel dönüĢüm 

olgusunun son zamanlarda kendisini hissettirdiği görülmektedir. Özellikle 

ülkemizde AKP dönemiyle birlikte bu sürecin yaygınlık kazandığı görülmektedir. 

1.4.AKP: Otokratik, Milliyetçi, Muhafazakâr, Neo-liberal Yönetim Anlayışı: 

Erdoğan liderliğinde Milli görüĢ çizgisinden gelerek kökleriyle bağlarını önemli 

oranda keserek kurulan AKP hükümeti iktidara geldiği dönemlerde birçok 

avantajlara sahipti. Bu dönemde Türkiye‘nin yaĢadığı bir kriz sonrasında denk geldi 

ve halkın hali hazırdaki iktidarlardan bir beklenti kalmamıĢtı. Bu duruma AKP‘nin 

içerde ve dıĢarıda yürüttüğü politikaları da (hiçbir resmi sıfatı olmadan ABD 

baĢkanı George Bush ile parti kurulmadan önce ve sonra görüĢmeler sürdürdü ve 

muhafazakâr kesimlerden, liberal sola kadar birçok kesim AKP‘nin iktidara 

gelmesine yeĢil ıĢık yaktı)eklenince büyük bir avantaj sağlanmıĢ oldu. Bu desteğin 

ana damarını daha çok Anadolu sermayesi dediğimiz muhafazakâr sermaye ve 

sınıflar oluĢturmaktadır. 

Ġlk seçimde muhalefetsiz kalan AKP aldığı % 35‘lik yüksek oy oranıyla birçok 

kesimden oy almayı baĢardı. Fakat iktidarının ilk yıllarında çözülmeyi bekleyen acil 

sorunlar AKP‘yi bekliyordu.  Bu sorunlar en acil olanları kriz, kronik boyutlara 

varan iĢsizliğin getirdiği yoksulluk, yozlaĢmıĢ bir rant sistemi, yolsuzluk, siyasilere 

olan güvenin temelden sarsılması ve sosyal güvenlik sisteminin yarattığı açıklardır. 

AKP‘nin tek parti hükümeti olmasının avantajıyla 2007 ye kadar kendisine olan 

umutları kısmen korumayı baĢardı. 2007‘den sonra ise hızlı bir Ģekilde siyasette 

baskıcı, ekonomide ise kırda enerji ihtiyacı, kentte ise yeni sermayeye kaynaklar 

yaratmak amacıyla gerek yasal yollarla gerekse de yasanın dıĢına çıkılarak ya da 

ihtiyaca uygun yasalar çıkarılarak ülkeyi dev bir inĢaat alanına dönüĢtürmeye çalıĢtı. 

Bir taraftan da kadrolu yoksullar yaratma politikası ile de seçimlerde yeniden iktidar 

olmayı garantilemek siyaseti güttü. AKP, bu süreci Ģimdiye kadar toplumu 
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kamplaĢtırma pahasına ya da çıkardığı tartıĢmalı yasalarla muhafazakâr seçmene 

göz kırparak(içki yasası gibi laik çevreleri rahatsız eden politikalar) iyi yönetti. 

2.Gaziantep Örneğinden Kentsel Dönüşümün Toplumsal Sonuçları: 

„‟Gaziantep Nuri Pazarbaşı Mahallesi Örneği‟‟ 

Gaziantep kentinde sanayileĢme 1950‘li yıllarda baĢlamıĢ, dolayısıyla da ilk 

gecekonduların ve mahalle örneklerinin kurulması bu döneme rastlar. Gaziantep‘in 

1968 yılında kalkınmada öncelikli iller arasına alınması ile birlikte BirleĢmiĢ 

Milletler ‘in desteği ile birlikte ilk sanayi bölgesi kurulmuĢtur. Gaziantep bu 

avantajla 1970 yılından sonra hızlı Ģekilde büyüdü ve çevrede mahalleler kuruldu. 

1980 sonrası neo-liberalizmle birlikte Gaziantep, 12 Eylül‘le birlikte yasa ve planlı 

mimarinin olmamasını eklersek akıl almaz bir hızla çarpık kentleĢme 

yaĢandı(Gürbüz, 2012: 16-17). Bütün bunlardan dolayı AKP Gaziantep‘te birçok 

kentsel dönüĢüm hamleleri planladı.  Bu projelerin ilk uygulaması Gaziantep‘in en 

eski mahallelerinden olan Nuri PazarbaĢı‘nda baĢlamıĢtır(Aslında daha önce 

Gaziantep‘te birkaç TOKĠ projesi hayat bulmuĢtur ama kentin daha çok dıĢında ve 

boĢ arazilerinde olması dolayısıyla toplumsal sonuçları ağır olmamıĢtır. Yapılan bu 

TOKĠ evleri mimari ve kullanıĢlı olmamasından dolayı pekte rağbet görmemiĢtir.). 

Toplumsal fayda gözetmeyen ve ranta dayalı olan bu kentsel dönüĢümler yıkıcı 

sonuçlar doğurdu.  ġimdi Nuri PazarbaĢı Mahallesi özelinde bu sonuçlara bakalım.  

Eski bir mahalle olan Nuri PazarbaĢı Mahallesi, kente hâkim bir tepede kurulmuĢtur,  

yaklaĢık 10 bin nüfusa sahiptir ve kentin birçok noktasına ulaĢımı kolaydır. Eski bir 

mahalle olmasına rağmen, boĢ kalan arsaların üzerine ve eski bazı eski evler 

yıkılarak yeni binalar yapılmıĢtır. Mahalle son seçimlerde en çok AKP‘ye oy 

verilmesine rağmen, her partiye oy çıkmıĢtır(ayrıntılı bilgi için YSK seçim 

sonuçlarına bakılabilir). Mahalle sakinleri genelde esnaf ve çiftçilerden oluĢmakta 

evlerini uzun vadede kendi emekleri ile yavaĢ yapan kiĢilerdir. Bir kısmı evin kira 

gelirleri ve kendi dükkânlarında esnaflık yaparak geçinmektedirler. Mahallelerinde 

esnaflık yaparak geçinen ve mülkiyet sahipleri için mülkiyetleri onların her Ģeyidir. 

 

Fotoğraf 1-Nuri PazarbaĢı Mahallesi'nin yıkımdan önceki günlerinden bir görüntüsü 
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.Mahallede birkaç yıl önce Kentsel dönüĢüm dedikoduları çıktığında evlerini tadilat 

yaptıran ya da 3-4 katlı ev yaptırmak isteyen mahalle sakinleri AKP‘li Ġçe ġahinbey 

belediyeye baĢvurmuĢlar ve herhangi bir kentsel dönüĢüm projesi olmadığı yanıtını 

almıĢlar. Daha sonra 4 ya da 5 kata kadar ruhsatlı ev yaptıranlara izin verilmiĢ. Ġki 

yıl önce kentsel dönüĢüm hayata geçince de mahallede huzursuzluk ve hukuk 

mücadelesi baĢlamıĢ.  

 

Fotoğraf 2-Nuri PazarbaĢı Mahallesi'nin yıkımdan sonraki günlerinden bir görüntüsü 

2.1.Belediyelerin Mafyalaşması: 

ġahinbey Belediye‘si kentsel dönüĢüm yaparken öncelikle mahallede eski ve değeri 

olmayan hanelerin sahipleri ile anlaĢarak mahalle sakinlerinin birlikte hareket 

etmelerini engellemeye çalıĢarak,  yıkıma karĢı olası bir toplumsal muhalefetin 

önüne geçme yoluna gitmiĢtir. Ayrıca bazı hane sahiplerinin evlerinin metre 

karesinin daha yüksek fiyatla hesaplanması bu parçalanmıĢlığı körüklemiĢtir. Hane 

sahiplerinin bazıları ise huzursuzluk yaĢamamak ve toplu konutlardaki fiyatların 

günden güne artmasından dolayı evlerini mahkemeye vermeden belediyenin 

önerdiği fiyatı kabul ederek çekip gitme yoluna gitmiĢ. BoĢalan evlerdeki yıkım 

sürerken, direnen aileler ise inĢaat ortasında yaĢam mücadelesi vermiĢler. BoĢalan 

evlerle ilgili yıkım iĢleri sürerken, mahallede kalan evler için yaĢam daha da 

çekilmez hale gelmiĢtir. Belediye boĢaltmayan aileleri cezalandırmak için suları 

kesmek ve dükkân ruhsatları iptal etmek gibi kanuni olmayan yollara gitmiĢ. 

Mağdurlar esnaflardan bazıları ruhsatları almak için belediyeye binlerce lira 

verdiklerini, ama Ģu an bir hukuksuzluğun içinde olduklarını ifade etmelerine ve 

dilekçeyle baĢvurmalarına rağmen bir sonuç alamamıĢlar. ġahinbey Belediyesi‘nin 

yaĢattığı mağduriyete TEDAġ‘ta katılarak elektrikleri kesmiĢ, bu yüzden mahallede 

hırsızlık artmıĢ ve boĢ evler tinercilerin mekânı haline dönüĢmüĢ. Yasal yollarla 

hakkını arayan esnaf hem belediyeye hem de TEDAġ‘a baĢvurmuĢ, fakat her iki 

kurumda sorumluluk almadığı için sorun çözülememiĢtir. YaĢananlardan bazı 

esnaflar isyan etmiĢ, yolu kapatarak sesini duyurmaya çalıĢmıĢtır.  

Mahalle sakinleri dertlerini anlatmak için baĢta AKP partisinin il baĢkanları, 

Gaziantep milletvekilleri olmak üzere CHP ve MHP partilerin yetkililerine 
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ulaĢmıĢlar, hatta Ankara‘ya meclise kadar ulaĢmalarına rağmen hiçbir Ģekilde bir 

sonuç alamamıĢlar. Hatta basına ya da sivil toplum örgütleriyle de yapılan 

görüĢmeler de yine bir sonuç alınamamıĢtır. Gaziantep valisi ile yapılan görüĢmede 

vali belediye baĢkanı hakkında yüzlerce dosya olduğunu fakat kendilerinin de bir 

Ģey yapamadıklarını ifade etmiĢ. Sonuç olarak acımasız bir Ģekilde otokratik motifli 

neo-liberal politika sürdüren Hükümet, vatandaĢın hakkını arayabileceği tüm 

demokratik yolların tıkandığı gibi, vatandaĢı hukuk dıĢı yöntemlerle susmaya ve 

kaderine razı olmaya zorlanmıĢtır. 

2.2.Acele Kamulaştırma Yasası(Acele el koyma yasası
3
) 

Acele kamulaĢtırma yasası, Bakanlar Kurulu tarafından alınacak olan kararda; 

münhasıran bir projeye bağlı bir dizi taĢınmaz veya ihtiyaç duyulan mal için acele 

kamulaĢtırma kararı verilebilir. Bunun dıĢında, idareye yapacağı tüm iĢlemler için 

genel nitelikli, muğlak ifadelerle verilen acele kamulaĢtırma yetkisi tartıĢmaya 

açıktır. Neo-liberal zihniyetin uç bir örneği olan AKP hükümetinin kentsel 

dönüĢümde mevcut yasaların ihtiyaca cevap vermemesi durumunda kamulaĢtırmada 

daha hızlı sonuç almak için, acele kamulaĢtırma yasasını kamunun yararına değil 

piyasanın yararı doğrultusunda kullandığı, değiĢtirildiği ve yorumlandığı aĢikârdır. 

Acele kamulaĢtırma yasası 1956-1983 arasında 5 kez uygulanmıĢtır. 1983-2004 

arasında ise 11 tane uygulanmıĢtır. 2004-2011 arasında ise 133 tane uygulanmıĢtır. 

Bakanlar Kurulunun yetkisini devretmesinden dolayı, bugün Türkiye‘de ne kadar 

acele kamulaĢtırma yapıldığı tam olarak bilinmemektedir.  

Nuri PazarbaĢı Mahallesi bu acele kamulaĢtırma kararı uygulanan yerlerden 

birisidir. Bu yüzden mahalle sakinleri evlerini mümkün olduğunca en yüksek fiyatla 

satmanın yollarını aramıĢlar.  Araya adamlar sokarak çaresizce evlerinin fiyatlarını 

artırmaya çalıĢmıĢlar. Belediye ise evlerin kaçak yapılaĢmasından tutunda birçok 

yasal ya da yasadıĢı yöntemlerle insanlara evlerinin değerini düĢürmeye çalıĢmıĢtır. 

Belediye ile anlaĢamayıp mahkemeye giden vatandaĢların evlerine ġahinbey 

Belediyesinde görevli memurlar bilirkiĢi olarak görevlendirilmiĢ. ġahinbey 

Belediyesi bilirkiĢi heyetinin belirlediği rakamı az bularak bilirkiĢi heyetine itiraz 

ederek mahkemeye baĢvuranların evlerine yine mahkeme tarafından ġahinbey 

Belediyesinin baĢka görevlileri atanmıĢ. BilirkiĢi heyeti ise üzerlerindeki bürokrasi 

baskısı ile hareket etmiĢ sadece evin dıĢ görünüĢüne ve yıpranma payını gözeterek 

evin iç dekoruna pek rağbet etmemiĢler. Sonuç olarak tartıĢmalı bir Ģekilde acele 

kamu yararı gerekçesiyle el konulan evler, gerçek değerlerini çok altında 

kamusallaĢtırılmıĢtır. 

2.3.Kentsel Dönüşüm Hane Halklarını Hem Yoksullaştırıyor Hem Psikolojik 

Travma Yaşatıyor 

Öncelikle yıkılacak binaların değerini belirleyen bilirkiĢi heyeti fiyat belirlerken iki 

kat üzerinden(ev kaç katlı olursa olsun) değer biçmekte, hane sakinlerinin bin bir 

emekle yaptıkları evin iç maliyetini hesaplamamaktadırlar. Böylelikle evler gerçek 

değerinin altında kamusallaĢtırılmıĢ, bunun yanı sıra ise toplu konutların hem kira 

hem de emlak fiyatların yükselmesinden dlayı yeni ev almaları da güçleĢmiĢtir. Bu 

                                                 
3 GörüĢtüğüm bir kentsel dönüĢüm mağdurunun ifadesidir. 
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duruma mahalle de geçimini sağlayan esnafı da eklersek bazı mahalle sakinleri hem 

evlerinden hem de iĢlerinden olmuĢtur. 

Kentsel dönüĢüme uğrayan mahallenin çevre mahallelerde de kentsel dönüĢüm 

olacak dedikoduları emlak fiyatlarını düĢürmekte ve millet yok pahasına fırsatçılara 

evlerini satıp yeni yapılan ve değeri çok fazla yükselen ‗‘yeni yaĢam 

merkezlerinden‘‘  ev almaya rağbet ediyor. Böylece mahallelerde ki evlerin fiyatı 

değerinden kaybederken yeni yapılan sitelerin daireleri akıl almaz Ģekilde 

ĢiĢmektedir. Geçen ağustos ayında Gaziantep Türkiye genelinde konut fiyatlarının 

en yüksek oranda arttığı il olmuĢtur. Bu duruma kentte çok sayıda bulunan 

Suriyelilerinde olmasını eklersek kiralık ve satılık konut fiyatlarının artmasında 

etkili olmuĢtur. 

2009 yılından günümüze kadar geçen bu süreçte mahalle sakinlerinin(kadın-çocuk) 

psikolojilerini ciddi oranda bozmuĢtur. Hane sakinleri evlerinden olmuĢlar, 

iĢlerinden olmuĢlar, komĢularından ayrılmıĢlar ve bazıları hala yeni düzen 

kuramamıĢ. Esnaflar ise kendi dükkânlarında çalıĢırken ya dükkânını ya da evini 

kiralamak zorunda kalmıĢ gelecekten ve devletten ümidini kesmiĢler. Sonuç olarak 

yaĢanılabilir kent amacıyla ortaya çıkan kentsel dönüĢüm projeleri, bin bir emekle 

yıllarca evlerini ve dükkânlarını yapan alt-orta sınıfın daha da yoksullaĢmasına, kent 

dıĢına sürülmesine hizmet etmiĢtir. 

2.4.Kentsel Dönüşüm Mahalle Kültürünü Ortadan Kaldırdığı İçin Dayanışma 

Kültürüne Tehdit Oluşturmaktadır 

                                                                      ‟60 yıllık komşuluğumuzu öldürmeyin‟‟ 
4
 

Türkiye‘de yoğun olarak mahallelerin oluĢumu 1950‘den sonralara denk 

gelmektedir. Gaziantep‘te ise daha çok 1960 ortaları ve 1970 baĢlarına denk 

gelmektedir. O zamandan bu yana köylerinden kopup gelen bu vatandaĢlar kendi 

geleneklerini yerleĢtikleri mahallelere taĢıyarak bir dayanıĢma kültürü 

oluĢturmuĢlar. Mahallelerde birincil iliĢkilerin hâkim olduğu, herkes herkesi tanıdığı 

bir cemaat kültürü oluĢturulmuĢtur. Bu durumun birçok avantajları vardır: 

Birbirlerine iyi günde kötü günde yanında olmaları, mahallede hırsızlık vakalarının 

azalması, kısaca güvenli ve huzurlu bir ortam tesis edilmiĢtir. Bunun karĢısında 

toplu konut merkezleri ise ruhsuz mimarisi ile sakinlerini birbirinden 

uzaklaĢtırmakta, güvensizliğin tesis edildiği üst üste yığılı kasvetli bir mekân haline 

gelmektedir. Dün 1970‘li yıllarda kurulmaya baĢlanan gecekondular ithal ikameci 

dönemde sakinlerini modernleĢtirmesine rağmen, bugün varoĢ apartmanı ya da toplu 

konut siteleri sakinlerini tersine modernleĢtirmekte ve yalnızlaĢtırmaktadır. Bu 

durum kentsel dönüĢüm için büyük bir anakronizmdir(Balaban, 2009: 104) 

Sonuç Yerine:  Otokratik, Baskıcı, Neo-liberal Yönetim Anlayışına Çevre 

Duyarlılığı İle Başlayan Gezi Parkı Direnişi 

AKP döneminde ise AKP‘nin ciddi bir oy oranına sahip olması, parçalı ve yapıcı bir 

muhalefetin eksikliği, AKP‘nin neo-liberal uygulamaların da muhalefetsiz 

kalmasına neden olmuĢtur. AKP bu gerçeğin farkında olarak bir taraftan ANAP‘ın 

                                                 
4 Mahallenin yıkılmasına karĢılık yapılan eylemlerin birinde bir eylemcinin pankartında yazan 

söz. 
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baĢlatmıĢ olduğu neo-liberal politikaları(özelleĢtirme, devletin küçültülmesi, 

taĢeronlaĢma vs.) uygularken diğer taraftan da popülist ve kalıcı bir yoksulluk 

politikası izlemektedir. Bu politikalar(Özel hastanelerin ve diğer hastanelerin halka 

açılması, halka yapılan ayni yardımlar, okul kitaplarının bedava dağıtılması gibi 

popülist uygulamalar ve dindar bir parti görüntüsü vermesi) halkın umudunu 

tazelemekten öte her seçimde oylarının artırmasına hizmet etmiĢtir.  

Öte yandan AKP‘nin muhalefete yönelik muhafazakâr, baskıcı politikası alttan gelen 

ciddi bir tepki doğurmuĢtu. Özellikle azınlıklar, Kürtler ve aleviler gibi etnik 

guruplar ötekileĢtirilmekten muzdaripti. AKP‘nin kendine oy vermeyen kesimlere 

yönelik yok sayıcı ve halkı kamplaĢtırma politikası içte ve dıĢta ciddi bir rahatsızlık 

yaratmaktaydı. AKP‘nin tepki çeken politikalar(Hiçbir hükümet döneminde 

görülmeyen muhalif olan herkesi düĢman görme eğilimi, eğitim ve yargı dahil en 

küçük devlet birimlerine kadar her koltuğa kimlerin oturacağına karar verecek kadar 

kuĢatıcı bir anlayıĢ, Hopalıların zindan olan hayatları, Kömür, pirinç vs yardımları, 

suyu olmayan köylere çamaĢır makinası göndermek gibi halkın onuruyla oynayan 

sadaka kültürü yaratma çabaları, ülkenin kaynaklarını, orta sınıfın gelir kaynaklarını 

emeğiyle geçinenlere dayalı vergi sisteminin yarattığı yük, neo-liberal bir ekonomik 

politikasıyla tüm ülke kaynakları sayesinde yeni dolar milyarderleri yaratılması, 

taĢeronlaĢtırma, Alevi çalıĢtayların boĢ çıkması,  Pozantı cezaevinde ortaya çıkan ve 

hala devam eden çocuk tecavüzleri, Balyoz, Ergenekon, KCK, Oda TV gibi 

davalarla birçok kiĢinin hukuksuz yargılanmaları, Deniz Feneri‘nde Zahid Akman 

gibi Almanya‘da ceza alıp, fakat Türkiye‘de aklanmaları, Kars‘taki ‗‘Ġnsan 

Haklarını simgeleyen heykelin ucube denilerek yıktırılması, TEKEL direniĢçileri, 

Her kürtaj Uludere‘dir denilerek kadınların aĢağılanması, Uludere olaylarının 

faillerinin 2 yıldır bulunamaması, tecavüz faillerini koruyan yasalara ve kararlara 

dokunulmaması, Kaz Dağlarında ve diğer bölgelerden son 10 yılda 40 bin madenler 

açılarak talan edilmesi, HES‘ ler ve 3. Köprü gibi yapılardan dolayı kesilen 

milyonlarca ağaçların kesilmesi vb.) tabanda ciddi bir rahatsızlık yaratmaktaydı.  

 YaĢanan tüm bu baskıcı, aĢağılayıcı ve yoksullaĢtırıcı politikalar karĢısında, mayıs 

sonunda hiç kimsenin tahmin edemediği bir direniĢ baĢladı. Dalga dalga yayılan bu 

gösteriler 78‘e yakın kentte yüzbinlerce kiĢiye ulaĢtı ve her ne kadar Erdoğan 

‗‘birkaç çapulcu dese de‘‘ toplumsal bir hal aldı. Hükümetten birçok kesim bu 

gerçeği kabul etse de hem Erdoğan‘la ters düĢmemek hem de göstericileri dikkate 

alarak ürkek açıklamalar yaptılar. Ama ilk baĢlarda protestolar büyümesin diye 

Erdoğan‘ın açıklamalarından güç alan polis Ģiddette sınır tanımayarak gösteriyi 

bastırmaya çalıĢtı, ama beklemedikleri Ģekilde bir direniĢle karĢılaĢtı. Hükümetten 

ve çevresinden göstericileri aĢağılayan ve yok sayan açıklamalar geldikçe direniĢ, 

1968 olaylarından bu yana görülmeyen ciddi bir potansiyele ulaĢtı. Dünya basını 

günlerce canlı yayın verdiler ve Türklerden beklemedikleri bir direniĢ gördüklerini 

söylediler. Hatta gösteriler, Brezilya‘da baĢlayan gösterilere de ilham kaynağı oldu. 

Aslına bakılırsa Türkiye‘de ki muhalif kesim ciddi bir kazanım elde ettikleri gibi 

tüm dünyanın da sempatisini kazanıldı. Bu eylemler özünde Ahmet Ġnsel‘in dediği 

gibi haysiyet ayaklanmasıdır ve özünde AKP Hükümetinin otokratik, baskıcı, neo-

liberal politikalarına karĢı rahatsızlığın ifadesidir. 

Gezi direniĢindeki protesto yapan halkın profiline baktığımızda 1968 bahar 

eylemlerinde gördüğümüz her kesimi içinde barındıran, hiçbir politik örgütlülüğün 
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liderliği yapmadığı ve bir ideolojilerden arındırılmıĢ bir kesimdir. DireniĢin 

bileĢenlerine gelince, her ne kadar Sırrı Süreyya Önder nezdinde bir avuç doğasever 

ve sol kesim tarafından baĢlatılsa da, sonrasında ulusalcılardan-milliyetçilere,  

üniversiteli gençlerden-iĢsizlere, iĢçilerden-eğitimli orta sınıfa, LGBT ‘den-

anarĢistlere kadar birçok kesimler direniĢe destek vermiĢtir. Gezi eylemlerinde en 

sık tekrarlan sloganlardan biri olan ‗‘hiçbir partinin çatısı altında direnmiyoruz biz 

halkız‘‘ sloganı durumu iyice özetlemektedir. Çengiz Çandar 9 Haziran tarihli 

Radikal gazetesindeki yazısında bu kitlenin hiçbir darbecinin ya da baĢka bir 

kesimin bu kadar renkli bir kitleyi yönlendiremeyeceğini çok güzel özetlemiĢtir. 

Ulusalcılarından-MHP ‗lisine, LGBT ‘den-sosyalistlere, BDP ‗lisinden- CHP ‗lisine, 

hiç bir arada olamaz denilen kesimler bugün taksimde ortak bir yaĢam alanı 

oluĢturmayı baĢarmıĢlar.  

Sonuç olarak AKP döneminde otokratik motifli, muhafazakâr, neo-liberal politikalar 

halkın önemli bir kesiminde ciddi bir rahatsızlık uyandırmaktadır. Burada önemle 

vurgulanması gereken bir noktada, uygulanan bu politikaların mağdurları sadece 

AKP‘ye oy vermeyen kesimler değildir. Nuri PazarbaĢı örneğinde olduğu gibi 

mağdurların ve eylemcilerin içinde AKP‘ye oy verenlerde vardır. O sıralarda 

önemle vurgulanan: ‗‘Gezi parkı direniĢi AKP hükümetinin nasıl baĢ edeceğini 

bilemediği için bu kadar polis Ģiddetine baĢvurmuĢtur‘‘ saptaması yerinde bir 

saptama olmuĢtur. Bu yüzden Gezi Parkı DireniĢi, AKP‘nin hem meĢruiyetini 

sarsmıĢ hem de dengelerini bozmuĢtur. Gezi Parkı direniĢçilerinin dediği gibi ‗‘bu 

daha bir baĢlangıç mı olacak? Yoksa 1968 olaylarında olduğu gibi nostaljimi 

olacak? Bu soruların cevabı bir anlamda AKP‘nin atacağı adıma ve muhalefetin 

örgütlülüğüne bağlı olacaktır.  Hep birlikte bekleyip göreceğiz. 
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ÖZ: Türkiye son on yıldır neo-liberal mekansal kurgu açısından yeni bir döneme girmiştir. 

Kentlere yapılan müdahaleler daha otoriter hale gelmekte, devletin yeniden ölçeklenmesinde 

iki kademeli bir yapı oluşmakta, merkeziyetçi bir sistem oluşmaktadır. Bu kurgunun siyasal 

yapıtaşları üç unsurdan oluşmaktadır. Birincisi devletin yeniden ölçeklenmesinde büyükşehir 

belediyelerinin öne çıkmasıdır. İkincisi yeniden ölçeklenme için yapılan yasal düzenlemelerin 

parçalanan doğasıdır. Üçüncüsü ise, kent patronlarına ve kentlerin patronuna dayalı bir 

siyasal ağdır. Bu üç unsur birbirleriyle etkileşerek neo-liberal sistemin daha otoriter bir 

biçimini üretmektedir. Bu bildiride son on yılda imar mevzuatında gerçekleştirilen mevzuat 

değişiklikleri üzerinde yapılacak bir sosyal ağ analizi aracılığıyla bu kurgunun dinamikleri 

ele alınacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Yeniden ölçekleme, mevzuat, kent patronları, kentlerin patronu, ağ 

analizi 

 

ABSTRACT: With regards to neo-liberal spatial organization, Turkey entered a new era. 

Interventions into the cities became more authoritarian, a two-tier structure emerged as a 

result of the re-scaling of the state and a centralist system is formed. Political building blocks 

of this organization consist of three factors. The first one is the metropolitan municipalities 

coming to the fore in rescaling of the state. Secondly, the legislative elements are fragmented 

as a result of rescaling. The third one is a political network based on city bosses and the boss 

of cities. Interacting with each other these three factors produces a more authoritarian 

version of the neo-liberal system. In this paper, the dynamics of this organization is to be 

handled through a social network analysis on legislative changes introduced in urban 

development law for the last ten years.  

Keywords: Re-scaling, Legislation, City Bosses, Boss of Cities, Network Analysis

                                                 
1Bu bildiride kullanılan kuramsal çerçevenin bir kısmı 2012 yılında KBAM Sempozyumunda 

sunulan ―Türkiye‘de Yeniden Ölçekleme Yetki TekelleĢtirme ve Sınır AynılaĢtırmasının Kent 

Planlama Sürecine Etkilerine Prototip Bir Örnek: Ġstanbul Örneği‖ baĢlıklı bildirinin kuramsal 

çerçevesinin gözden geçirilmiĢ halidir.  
2 Atılım Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Ankara.  
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Giriş 

Türkiye, son on yıldır, neo-liberal politikaların biçimlendirilmesi ve uygulanması 

bakımından yeni bir sürece girmiĢtir. Bu süreçte, aslında son otuz yıldır yürürlükte 

olan neoliberal politikaların daha otoriter bir biçimde uygulamaya konduğu 

söylenebilir. Bu otoriterleĢmenin en önemli aracı ülkenin mekânsal kurgusunun 

yeniden tanımlanmasıdır. Kentlerin küresel sistem içerisindeki yeri, Türkiye‘nin 

ulusal mekânsal dizgesi, hem de kentlerin kendi aralarındaki ve kendi içlerindeki 

mekânsal iliĢkiler yeniden yapılandırılmaktadır. Bu yeniden yapılandırılmanın üç 

temel yapıtaĢı bulunmaktadır. Bunlardan birincisi devletin mülki idaresinin, merkezi 

ve yerel yönetimler arasındaki yetki paylaĢımının yeniden tanımlanmasıdır. Devletin 

üzerine oturtulduğu temel mekânsal ölçekler yeniden tanımlanmakta, yeni ölçekler 

üretilmekte, mevcut ölçeklerin idari kademelenmedeki konumu kaymaktadır. 

Sonuçta merkezi devlet düzeyinde bazı bakanlıkların, yerel düzeyde de büyükĢehir 

belediyelerinin odağında olduğu yeni bir merkezileĢme dalgası yaĢanmaktadır. 

Yeniden ölçeklenme süreci yeniden yapılanmanın ikinci yapıtaĢı tarafından 

Ģekillendirilmektedir. Bu da yasama iĢlevinin değiĢen doğasıdır. Devletin yasama 

iĢlevi temsil meĢruiyetini ortadan kaldıracak düzeyde parçalanmaktadır. Özellikle 

mekânsal düzenlemelere iliĢkin mevzuat, parçacı, kimin tarafından biçimlendirildiği 

belli olmayan noktasal düzenlemeler ve torba yasalarla oluĢturulmaktadır. Bu 

parçalanmıĢ yasama süreci temel kanunların ve anayasal bütünlüğün 

etkisizleĢmesine sebep olmaktadır. Bu tür bir yasama sürecinin yarattığı temsiliyet 

vakumu ciddi bir temsiliyet krizi oluĢturmaktadır. Bu temsiliyet boĢluğu yerelde 

belediye baĢkanlarından oluĢan ―kent patronları‖ ve bu kent patronlarının üzerinde 

bir ―kentlerin patronu‖ kimliğine bürünen baĢbakanın oluĢturduğu bir kollamacılık 

ağı tarafından doldurulmaktadır. Bu kollamacılık ağı, Türkiye‘de neoliberal 

mekânsal kurgunun üçüncü yapıtaĢını oluĢturmaktadır. Bu üç yapıtaĢı gayrimenkul 

sektörünü öne çıkaran bir ekonomik büyüme sürecinin yabancı sermaye giriĢine 

dayalı olarak sürdürülmesinde yaĢamsal rol üstlenmektedir.  

Ancak, bu yeni mekânsal kurgu marka kentler, yarıĢan kentler gibi neoliberal 

söylemleri artık merkezi hükümet düzeyinde bir program haline getirerek kendi 

meĢruiyetini sağlamaya çalıĢsa da, gayrimenkul sektörü geliĢimine dayalı bir 

ekonomik büyüme politikasının artık sürdürülemez hale gelmeye baĢladığı 

görülmektedir. OtoriterleĢme özellikle kentlerde kamusal alanların ve kamusal 

yaĢamın bu yeni mekânsal kurgu aracılığıyla daralmasına sebep olurken kendi 

toplumsal tepkilerini yaratmaktadır. Bu bildiride, yeniden ölçekleme, değiĢen 

yasama pratikleri ve kent patronları kuramsal çerçevelerinden yararlanılarak 

Türkiye‘de oluĢan mekânsal kurgunun siyasal arka planını anlamaya iliĢkin yeni bir 

yaklaĢımın ipuçları paylaĢılmaya çalıĢılacaktır. Bu amaçla yeniden ölçekleme süreci 

yapılan yasal düzenlemeler ıĢığında ele alınacak, parçacı yasal düzenlemelerin bir ağ 

analizi yapılacak, büyük kentsel projelerde kent patronlarının rolü 

değerlendirilecektir. 

1.Neo-liberal Yeniden Ölçeklemenin Kuramsal Boyutları 

Son yirmi yıldır; neoliberal kentsel politikaların etkisi altında metropoliten alanların 

geliĢiminin yönlendirilme ve planlanmasında, birer yerel mekânsal birim olarak 

ortaya çıkan ‗kent-bölge‘lerin yönetiminde, var olan idari sınırların ve yetkilerin 

düzenlenmesinde ve nihai olarak ülkelerin ulusal mekânsal dizgelerinin 
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yapılandırılmasında son derece hızlı ve derinlemesine etkiler yaratan yapısal 

müdahalelerde bulunulmaktadır. GeliĢmiĢ kapitalist ülkelerde ve geliĢmekte olan 

ülkelerde bu müdahalelerin boyutları ve biçimi farklılıklar göstermekle birlikte 

temelde müdahalenin amacının daralan ve sürekli kriz tehdidi altına giren 

piyasaların sorunlarını çözmek için yayılan, farklılaĢan ve nitelik değiĢtiren 

metropoliten alanlarda yatırımların önündeki engellerin kaldırılması ve göreli olarak 

neo-liberal siyasalarla beklenen baĢarının elde edilememesi olarak ifade edilebilir. 

Bu amaçla, devletin merkez-yerel yönetimler kademelenmesi içerisinde var olan 

ölçeklerin yerlerinin kaydığı, yeni ölçeklerin tanımlandığı ve devletin mekânsal atıflı 

bir yeniden yapılanma sürecine tabi tutulduğu görülmektedir. Sonuçta, yetkilerin 

merkezi hükümet ya da yerel yönetimler düzeylerinde giderek tekelleĢmekte olduğu, 

idari sınırların yalınlaĢmakta ve aynılaĢtırılmakta olduğu görülmektedir. 

Büchs (2009), yaĢanan bu dönüĢümün dikey ve yatay boyutları olduğunu ve 

dönüĢümün tam olarak algılanabilmesi için kimi zaman çatıĢmalı ve çeliĢkili 

durumlar yaratma potansiyeline sahip olan her iki boyutun birlikte ele alınması 

gerektiğini vurgulamaktadır. Bir yandan devletin mekânsal hiyerarĢisi içerisinde 

yetkiler merkezi hükümet, yerel yönetimler ve aradaki devlet kademeleri arasında 

yer değiĢtirirken bir yandan da devletin her kademesindeki yetkiler aynı düzeyde 

devlet olmayan kademelere aktarılabilmektedir. Bu aktarımda teknolojik geliĢmeler, 

küresel piyasaların kuralsızlaĢması ve devletin rolüne iliĢkin hâkim söylemler etkili 

olmaktadır. Yetki aktarımında bazen hem dikey hem de yatay bir aktarım söz 

konusu olabilir. Aktarılan yetkinin türü de önemlidir. Kimi zaman siyasa yapma, 

kimi zaman siyasa uygulama, kimi zaman da hem yapma hem de uygulama yetkileri 

yönetsel sınırlarla birlikte değiĢtirilebilir. Burada esas unutulmaması gereken 

çoğunlukla bu tür değiĢimlerin arkasındaki temel sebeplerin kestirilmesinin zor 

olmasıdır. Çoğunlukla etkinlik, verimlilik, tasarruf gibi birçok sıfatla adlandırılan 

yönetsel yeniden yapılanmaların ardında yatay bir yetki aktarımı olduğu görülebilir. 

Ya da açık bir merkezileĢme hareketinin siyasal süreçlerle yakından iliĢkisi olabilir.  

Bu anlamda öne çıkan ilk kavram ―çok düzlemli yönetiĢim‖ olarak görülmektedir. 

Esas olarak Avrupa Birliğinin bütünleĢme sürecindeki yeniden yapılanmayı 

anlamlandırmak için ortaya atılan bu kavram yetkilerin yukarıdan aĢağıya ya da 

aĢağıdan yukarıya aktarılmasını ele almakla birlikte bu süreçlere iliĢkin 

merkezileĢme ya da adem-i merkezileĢme süreçlerinin etkilerini ele almamaktadır. 

Özünde ―yönetimden yönetiĢime‖ bir dönüĢümün (Rhodes, 1996) devletin farklı 

kademelerine nasıl yansıması gerektiğine iliĢkin bu çerçeve baĢta Avrupa Birliği 

olmak üzere Akdeniz ve Ortadoğu‘daki birçok ulus-devleti derinden etkilemiĢ, 

esasında yönetiĢim kavramı devletin yeniden yapılandırılmasında etkin olmuĢtur. 

Rhodes (1996), Pierre ve Peters (2000) bu anlamda yönetiĢimi devletin geleneksel 

anlamda ―hiyerarĢi‖ kavramının yerini ―ağ, eĢgüdüm, kurumlar arası etkileĢim‖ 

kavramlarının aldığını bir dönüĢüm süreci olarak tanımlamaktadırlar. YönetiĢim 

kavramı dikkate alındığında aslında devletin mekânsal unsurlara daha fazla bağımlı 

olduğu söylenebilir. Çünkü hiyerarĢi daha çok devletin gücüne vurgu yapan bir 

kavramken yönetiĢim kavramının bileĢenleri devletin farklı düzeylerde daha fazla 

etkileĢime girmesi zorunluluğunu ortaya çıkarmaktadır. Devlet dikey ve yatay yetki 

devri yapıp eĢgüdümü gerçekleĢtirmek için tüm düzeylerde görünür olmakla birlikte, 

gerekli durumlarda yeni ölçeklere, yeni yönetsel düzeylere, devlet ve devlet dıĢı 

aktörlerin iĢbirliklerinin daha anlamlı olduğu yeni mekânsal sentezlere göre yeniden 
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kurgulanmalıdır. Bu bakıĢ açısının doğrudan sonuçları gerçekleĢtirilmekte olan 

yönetsel değiĢikliklerin doğasıyla uyumludur. Devlet bir yandan hiyerarĢi ile birlikte 

mekânsal varlık göstermekten vazgeçiyor gibi görünmekle birlikte bazen eskisinden 

çok daha fazla görünür hale gelmekte, mekânsal düzenlemelerde toplumsal 

süreçlerin odağına oturmaktadır. Bu anlamda yönetiĢim ve çok düzlemli yönetiĢim 

gibi yaklaĢımlar esas itibariyle nihai olarak merkeziyetçi olmakla da eleĢtirilebilirler.  

Devletin yeniden yapılanmasında anlamlı bulunan bir diğer kavramsal çerçeve de 

―siyasa ağları‖ olarak ifade edilebilir. Özellikle, kamu siyasası analizcilerinin 

araĢtırmalarında, adem-i merkezileĢme gibi süreçlerde aktörler arasında kurulan ağ 

yapılarının etkili olduğu ve bu etkinin ulus içinde ve uluslar arası düzlemde yayılma 

eğiliminde olduğu Ģeklindeki tespitleri bu yaklaĢımın temelini oluĢturmaktadır. 

Önceleri daha çok yatay boyutta devlet dıĢı aktörlere yetki devri konusunda 

odaklanan bu yaklaĢım zamanla özellikle bölgesel geliĢmede dikey yetki 

aktarımlarının da etkileri üzerinde durmaya baĢlamıĢtır (Ansel, 2000; Castells, 

2000). Buna göre devletin mekânsal ölçeklere atıfla yeniden yapılandırma 

giriĢimlerinin ardında yatay ve dikey düzeylerde aktörlerin bütünleĢmesini sağlayan 

bazı siyasa ağları bulunabilir. Bu siyasa ağları sektörel olabildiği gibi belli baĢlı bazı 

çıkarların eklemlendiği yere ya da soruna özgü bazı ağlar da olabilir. Siyasa 

ağlarının devletin iĢleyiĢini ya da yetkileri devrini etkilemede kimi zaman enformel 

siyasal iliĢkileri kullandığı da görülebilir. Bu yaklaĢım, esas olarak görünürde 

devletin yetki dağılımının değiĢmesi sürecinde görünürde yönetiĢim, neo-liberalizm 

gibi söylemler etkili olsalar da gerçekte bu tür siyasa ağlarının söylemden bağımsız 

olarak bu tür düzenlemeleri zorlayabildikleri konusuna vurgu yapmaktadır.  

Üçüncü olarak yönetiĢim ve siyasa ağları türü yaklaĢımlara tepki olarak geliĢen 

yeniden ölçekleme yaklaĢımının bu alandaki en etkili kuramsal çerçeve olarak 

ortaya çıktığı görülmektedir. Bu yaklaĢıma göre toplum ve iktisadi iliĢkiler sadece 

yer, mekân ve sınır gibi kavramlarla Ģekillenmezler. Aynı zamanda herhangi bir 

yönetsel kademeyi açıklamak için kullanılan ve iliĢkisel olarak toplumsal alanda 

tanımlanan bir ―ölçek‖ tarafından da biçimlendirilirler (Jessop ve diğerleri, 2008; 

Howitt, 1998). Temelde 1990‘lar sonrasında mekân, ölçek ve düzey kavramlarının 

ağırlığının ortadan kalktığını savlayan post-modern yaklaĢımlara yeni-Marksist ve 

Düzenleme Okulu mensubu yazarların tepkisi olarak ortaya çıkan yeniden 

ölçekleme yaklaĢımı esasında gerçekleĢtirilenin bir yapı-yıkım değil bir yeniden 

örgütlenme süreci olduğunu iddia etmektedir. Bu yeniden örgütlenmenin temel 

unsurları küreselleĢme sürecinde de etkili olan sermaye aktörleridir. Ulus devletin 

yeniden ölçeklenmedeki rolü küresel aktörlerle yerel aktörlerin daha kolay 

etkileĢmelerini sağlayacak düzenlemeleri gerçekleĢtirmektir. Bu anlamda eskiden 

ulus-devlet ölçeğinde anlamlı olan bazı sınırlar, ölçekler ortadan kaldırılırlar ya da 

yeniden tanımlanırlar. Yeniden ölçekleme süreci yukarıdan aĢağıya olabileceği gibi 

aĢağıdan yukarıya da gerçekleĢebilir. Kimi zaman yeni ölçekler tanımlanabilir ve bu 

ölçeklerde siyasa yapma, uygulama yetkilerinin devlet dıĢı aktörlerle paylaĢılması 

için yatayda yeni düzenlemeler yapılabilir. Yeniden ölçekleme yaklaĢımının 

getirdiği önemli bir bakıĢ açısı bulunmakla birlikte, bu yapı içerisinde artan 

merkeziyetçilik eğilimi ve dolayısıyla ortaya çıkan iktidarın ulus-devlet merkezinde 

yoğunlaĢması gibi durumlarda yaklaĢımın açıklama gücü zayıflamaktadır. Devletin 

yeniden örgütlenmesinde ölçeğin önemli bir unsur olduğu açıktır. Ancak, yeniden 

ölçeklemenin sebep ve sonuçları her zaman öngörüldüğü gibi olmayabilir.  
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Bu yaklaĢımların tümü, devletin son dönem yeniden yapılandırılmasında etkili olan 

mekânsal, toplumsal ve söylemsel unsurları dikkate almakla birlikte, dönüĢümün 

siyasal dinamikleri konusunda yeterli açıklayıcılığa eriĢememektedir. Her Ģeyden 

önce devletin son dönem yeniden yapılandırılma süreçlerinde geçmiĢteki refah 

devleti deneyimi gibi programatik yaklaĢımların tersine daha çok el yordamıyla 

yürütülen, akut sorunlara hâkim söylemler doğrultusunda bulunan çözümlerle 

Ģekillenen bir tarz göze çarpmaktadır. Düzenlemeler geçmiĢtekinden çok daha hızlı 

ve sık yapılmaktadır. Düzenlemelerin meĢruiyetini sağlayan söylemler çoğunlukla 

uygulamaların sonuçlarıyla çeliĢmektedir. Ya da dönüĢümün farklı adımları kendi 

içlerinde çeliĢmektedir. Çok kısa aralıklarla merkeziyetçi, adem-i merkeziyetçi ve 

kuralsızlaĢtırıcı düzenlemeler ve yeniden ölçeklemeler peĢi sıra ortaya 

çıkabilmektedir (ġahin, 2012). Bu içsel olarak çeliĢkili gibi görünen düzenlemeler 

aslında yapılan düzenlemelerin gerektirdiği beklentiler düĢünüldüğünde tutarlılık 

kazanmaktadır. Her toplumda, hakim neo-liberal söylemlerin yorumlanma biçimi, 

siyasaların baĢarısı konusunda üzerinde ittifak edilmiĢ muğlâk kavramlar ve baĢarı 

ölçütleri yaratmaktadır. Bu baĢarı ölçütleri çoğunlukla belli bir alanda hızlı, etkin ve 

görünür sonuçların elde edilmesi anlamına gelmektedir. Bu sonuçların elde 

edilemediği düĢünüldüğünde, bu siyasaların savunucuları temelde aynı ölçütlerle 

birbiri ile çeliĢiyormuĢ gibi görünen yeni düzenlemeleri önerebilmektedirler. Bu 

sebeple devletin yeniden ölçeklenmesi ile ifade edilen düzenlemelerin 

meĢrulaĢtırılma biçimlerine dikkat edilmesi önem taĢımaktadır.  

Son dönem düzenlemelerinin paylaĢtığı bir diğer temel ortak nokta da devletin 

yeniden düzenlenmesinin odağına aldığı yönetsel ölçekle ilgilidir. Kent-bölge 

oluĢumlarının da etkisiyle yapılan düzenlemelerin daha çok kent, metropoliten alan 

ve bölge düzeyinde yoğunlaĢtığı görülmektedir.  Hatta bazı yazarlar yapılan 

düzenlemelerin metropoliten alan özelinde yeni bir merkezileĢme hareketi olduğunu 

vurgulamaktadırlar (Andersen, 2008). Bu düzenlemelerin bazen yetkileri 

metropoliten alanda tekelleĢtirme hareketleri, bazen var olan tarihsel sınırların 

yalınlaĢtırılması, aynılaĢtırılması ve ortadan kaldırılması hareketleri olarak yeniden 

ölçeklemenin odağına oturduğu söylenebilir. Bu yeniden ölçekleme hareketlerinin 

ardında ise yönetiĢim kavramına iliĢkin söylemi kullanan siyasa ağlarının etkili 

olduğu söylenebilir. Bu siyasa ağlarının çoğu zaman belli bazı sektörel 

yoğunlaĢmaları temsil etmeleri de söz konusu olabilir. Siyaset sosyolojisi 

açısındansa, hakim iktidarı oluĢturan ittifakların üzerine oturduğu siyasal 

mobilizasyon stratejilerinin bu siyasa ağlarının temel motivasyonlarını hedef aldığı, 

yapılan düzenlemelerin de esas olarak bu anlamda gerçekleĢtirildiği iddia edilebilir. 

Bu anlamda özellikle küreselleĢen sermaye akımlarının mekânsal düzenlemeler 

yoluyla kentlerde ve metropoliten alanlarda biriken kentsel rantı hedefleyen siyasa 

ağları oluĢturdukları, bu ağların var olan inĢaat sektörü yatırımlarıyla birlikte bir 

makroekonomik perspektifle birlikte ele alındıkları, bu perspektiften yola çıkılarak 

da devletin metropoliten ölçekte yeniden ölçeklendiği söylenebilir.  

Oliveira ve Breda-Vázquez (2010) ise aslında her zaman devletin yeniden 

ölçeklenmesi ile mekânsal siyasaların getirdiği ölçeklenmenin paralel 

gitmeyebileceğini, aralarında farklı çatıĢmaların ortaya çıkabileceğini söylemektedir. 

Bu durumdan en fazla etkilenen kent planlama sürecidir. Özellikle kentsel alandaki 

rantların daha yalın bir yönetsel yapı içerisinde kullanılabilirliğinin arttırılması 

amacındaki mekânsal siyasalar ile yerel yönetimlere iliĢkin olarak gerçekleĢtirilen 



SavaĢ Zafer ġahin 

44 

yalınlaĢtırmalar beklenenin ya da varsayılanın tam tersi sonuçlar üretebilir. Kent 

planlaması adına yetki çatıĢmalarının önlenmesi, bütünsellik ve bütünleĢme gibi 

ilkeler öne sürülerek gerçekleĢtirilen düzenlemeler tam tersi parçacı bir süreci 

tetikleyebilir. Paradokssal olan ise bu tür sonuçların ortaya çıkmasının nihai olarak 

yeniden ölçekleme sürecini yeniden baĢlatabilmesidir. Bu tür bir kısır döngü 

―metropoliten tuzak‖ ile birlikte aslında tam da son yıllarda Türkiye‘de yaĢanmakta 

olan süreci anlamlandırmakta gerekli olan kavramsal araçları sunma potansiyeline 

sahiptir.  

2.Kent Patronları ve Kentlerin Patronu 

1980 darbesi Türkiye‘de çok partili hayata geçildikten sonra yaygın bir biçimde 

gözlemlenen kollamacı iliĢkiler temeline dayanan siyaset anlayıĢına da bir tepki 

olarak ortaya çıkmıĢtır. Siyasi Partiler kapatılmıĢ, siyasete iliĢkin kanunlar 

değiĢtirilmiĢ ve toplumun siyasal örgütlenme kanallarının yeni bir kurgu içinde 

düzenlenmesi öngörülmüĢtür. Bu kurgu içerisinde geleneksel siyasal mobilizasyon 

mekanizmaları ve kollamacı iliĢki biçimleri yer almamaktadır. Bunun doğrudan 

sonucu da toplumun depolitizasyonu ve yeni katılım ve temsiliyet kanallarının 

bulunamayıĢı olmuĢtur. 

Siyasal mobilizasyon mekanizmalarındaki bu boĢluk 1980‘lerde iktidara gelen 

Anavatan Partisi tarafından doldurulmuĢtur. Anavatan Partisi dönemin popüler 

söylemiyle Turgut Özal‘ın ―prenslerini‖ yani sermaye sahibi, dünyayı tanıyan 

profesyonel meslek sahiplerini ve karizmalarını kullanarak kitleleri ve yerel siyasal 

alanı mobilize etme yolunu seçmiĢtir. Dünyada da hakim olmaya baĢlayan yeni sağ 

siyasalarla birlikte 1980‘lere bu anlayıĢ bireycilik ve liberal siyasaların her alanda 

uygulamaya konması ile birlikte döneme damgasını vurmuĢtur. 

Ancak 1990‘lara gelindiğinde Anavatan Partisinin de mobilizasyon stratejisi yetersiz 

kalmıĢ ve etkisizleĢmiĢtir. Bunda dünyada siyaset yapma biçiminin ve metropoliten 

alanlarda mevcut mobilizasyon stratejilerinin ikinci ve üçüncü nesil göçmen 

kitlelerin ihtiyaçlarına cevap verememesi etkili olmuĢtur. 1990‘lar boyunca kimi 

zaman etnik ve dinsel kimliğe gönderme yapan siyasal mobilizasyon mekanizmaları 

zaman zaman öne çıkmıĢ olsalar da 1990‘ların sonuna gelindiğinde Thomas 

Inglehart‘ın da ―maddiyatçılık sonrası‖ (post-materialist) tezinde savladığı gibi 

siyasetin artık sosyal sınıflara, gruplara ya da baskı gruplarına bağlı kalınarak 

yapılmadığı bir söylem öne çıkmıĢtır. Siyasal mobilizasyonda önemli olan artık 

medyayı kullanabilme, kiĢisel karizma, liderlik yetenekleridir ve medyada üretilen 

siyasal gerçeklik siyasal mücadele ile ortaya konandan daha fazla etkilidir. 

Bunun sonucunda Türkiye‘de özellikle metropoliten alanlarda oluĢan bir temsiliyet-

katılım vakumu kentlerde yaĢayan üst ve alt gelir gruplarının mekansal olarak 

parçalanmıĢ ve kutuplaĢmıĢ bir ortamda yerel siyasal alana girme yollarından 

mahrum olmaları ile daha da görünür hele gelmiĢtir. Bir kent çeperindeki 

banliyölerde yaĢayan üst gelir grupları kentten iyiden iyiye kopmaya baĢlarken 

kentlerin varoĢlarında yaĢayan alt gelir grupları da kentsel bütünlüğün nimetlerinden 

uzaklaĢmıĢlardır. 

ĠĢte bu önemli boĢluk Inglehart‘ın da belirttiği biçimde metropoliten alanlarda 

belediye baĢkanlarının kiĢisel karizması, liderlik yetenekleri, medyayı kullanmaları 

ve kent için yaĢamsal olan kaynaklar üzerindeki denetleme güçleri ile doldurulmaya 
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baĢlanmıĢtır. Belediye baĢkanlarının oluĢturduğu Kollamacılık temeline dayalı ağlar, 

belediye baĢkanlarına kent içinde bireysel mobilizasyon mekanizmaları 

oluĢturmanın yolunu açmaktadır. Bu yapılar siyasetin varolan kanalları üstü bir yapı 

göstermekte, bünyesinde bürokratları, teknokratları, siyasetçileri ve özel sektör 

temsilciliklerini barındırmaktadır. Bu ağa bağlı olarak farklı örneklerde değiĢen 

derecelerde bir kamusal kiĢilik, bir kamusal ego inĢa edilerek belediye baĢkanının 

etkinliği arttırılmaktadır. 

Bu durum ĢaĢırtıcı bir biçimde yirminci yüzyıl baĢında Amerikan kentlerinde 

gözlemlenen ―kent patronu‖ (city boss) ve kentsel siyasal aygıt (urban political 

machine) kavramları ile yakınlık göstermektedir. Kıta Avrupasından farklı 

ülkelerden göç eden kitleleri popülist politikalarla mobilize ederek kendi kiĢisel 

meĢruiyetini ve tabanını oluĢturan kent patronları dönemin Amerikan kentlerine ve 

kentsel siyasal alana damgasını vurmuĢtur. 1900‘lerin New York belediye BaĢkanı 

―Boss Tweed‖ bunun en güzel örneği olarak gösterilebilir. Tweed her gün fakir 

göçmenlere binlerce ekmek dağıtmakta ve yılın her günü ücretsiz sirk gösterileri 

yaptırmaktadır. Bunun karĢılığını ise oy olarak almaktadır. 

Bu sebeple Türkiye‘de 2000‘lerin baĢında metropoliten alanlardaki kentsel siyasal 

mobilizasyon boĢluğunu dolduran belediye baĢkanları benzer stratejileri ve 

mekanizmalarını kullandıkları ve kiĢilikleri ile öne çıktıkları için  ―kent patronu‖ 

olarak adlandırılabilirler.  

Kent patronları Türkiye‘de metropoliten alanda gündelik hayata olan müdahaleleri 

ile kentsel siyasal alanın kurgusu üzerinde etkili olurlarken kent planlamasını bir 

meĢrulaĢtırma ve kaynak dağıtma mekanizması ile etkin bir biçimde 

kullanmaktadırlar. Bu anlamda kent patronlarının planlamaya iliĢkin stratejileri 

aĢağıdaki gibi özetlenebilir: 

 Kent planlaması kent patronuna bağlı ağlar aracılığıyla kullanılan bir kaynak 

dağıtma aracı, bir mobilizasyon mekanizması aracıdır. 

 Kent patronlarının etkisindeki kent planlamasına yüzeysel teknokrat bir 

yaklaĢım hakimdir. 

 Kent patronlarının etkisi altındaki kent planlaması parçacı, kısmi ve günü birlik 

çözümler üreten bir yapı gösterir. 

 Gündelik yaĢama müdahale amaçlı ve mülkiyet odaklıdır. 

 Kent planlaması Ģehirciliğin ve sağlıklı-düzenli bir Ģehir üretmenin değil 

meĢruiyetin bir aracıdır. 

 Planlama değil proje öne çıkmıĢtır ve mühendislik çözümleri daha fazla 

önemsenir. 

 Neo-liberal yaklaĢımlarla mevcut kurumsal yapı değil belediye kamu iktisadi 

teĢekkülleri yoluyla özel sektör kullanılır. Bu Ģekilde yerel alanda belli bir 

özerklik elde edilir ve kullanılır.  

2000‘li yılların ortalarına kadar, yerelleĢme süreçlerinin de baĢlatılmasında ciddi 

etkiye sahip olan kent patronlarının, siyasal düzlemde zamanla merkeziyetçi 

eğilimleri de güçlendirecek bir tepki yarattığı görülmektedir. Bu tepki kendisini neo-

liberal sistemin beklentilerinin karĢılanmasında görülen baĢarısızlıkla ve merkezi 

hükümet düzeyindeki aktörlerin de özellikle gayrimenkul odaklı çıkar ağlarına dâhil 

olma çabasıyla görünür hale gelmektedir. Özellikle 2011 genel seçimleri ile birlikte 
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merkeziyetçi eğilimlerin artması ve BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan‘ın kendisini 

bir nevi ―kentlerin patronu‖ olarak konumlandırması ile birlikte bu kez birden fazla 

dönem belediye baĢkanlığı yaparak kendine bağlı bir kollamacı ağ oluĢturan kent 

patronları ile, BaĢbakanın oluĢturduğu yeni bir siyasal kademelenme ortaya 

çıkmaktadır. Bu kademelenme en son 6360 Sayılı BüyükĢehir Belediyesi 

düzenlemesi ile birlikte il ölçeğinde belirlenmiĢtir.  

Bu yapının gündelik alanda özellikle yeniden ölçeklemenin temel araçlarından olan 

imarla ilgili düzenlemelerin gerçekleĢtirilmesinde ciddi etkilerinin olduğu 

görülmektedir. Özellikle temel kanunlar yerine parçacı düzenlemelerin bu ikili 

siyasal yapı arasındaki etkileĢim tarafından belirlendiği görülmektedir. Bu sebeple 

bir sonraki kısımda bu durumu ortaya koymak için yapılmıĢ bir ağ analizinin 

sonuçları paylaĢılacaktır.  

3.İmar Mevzuatına İlişkin Güncel Düzenlemelerin Sosyal Ağ Analizi 

Yeniden ölçekleme ve merkeziyetçi eğilimlerin artması, Türkiye‘de neo-liberal 

mekânsal kurgunun yeniden ölçeklenmesinde gerçekleĢtirilen mevzuat 

düzenlemelerinde izlenebilmektedir. Son yıllarda özellikle imar, planlama ve 

Ģehircilik konularıyla ilgili yasal düzenlemelerde parçacılaĢma, kısa sürede 

gerçekleĢtirilme, katılımcı tartıĢmaların azalması gibi örneklerle karĢılaĢılmaktadır. 

Bu durum T.B.M.M.‘de kanun tasarısı yerine kanun tekliflerinin sayısının 

artmasında, kanunların Meclis Komisyonlarındaki görüĢülme sürelerinin 

azalmasında ve kanunların gerçekleĢmesinde etkin olan aktörlerin niteliklerindeki 

değiĢimde görülebilmektedir.  

Bu durumun gösterilebilmesi için bu bildiri kapsamında son üç yılda imar planlama 

konusunda yürürlüğe girmiĢ 50 kadar kanun ve kanun hükmünde kararname içerik 

ve sosyal ağ analizine tabi tutulmuĢtur. Bu analiz için öncelikle yapılan yasal 

düzenlemelerin içerisindeki anahtar kavram, düzenleme ve atıflar tespit edilmiĢtir. 

Bu atıflar, kendi içlerinde doğrudan ve dolaylı atıflar olarak ele alınmıĢtır. Herhangi 

bir kanunun kendi içerisinde diğer kanun ve kanun maddelerine verdikleri atıflar bir 

iliĢkisellik matrisinde değerlendirilerek sosyal ağ analizine tabi tutulmuĢtur. Analiz 

çerçevesinde öncelikle temel kanunlar ve temel kanunlar etrafından yapılan 

düzenlemelerin arasındaki ağ iliĢkileri tespit edilmiĢtir. Bu ağ analizleri, 

düzenlemelerin yapılması için geçen zaman, düzenlemelerde sürece dahil olan aktör 

sayısı, aktörlerin niteliği konularında tasnif edilmeye çalıĢılmıĢtır.  

 

Şekil 1. Son 3 Yıldaki Ġmar Kanununa ĠliĢkin Kanuni Düzenlemelerin Zaman Ġçerisinde Atıf 

Ağının DeğiĢimi 
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Yapılan analiz sonucunda, incelenen kanunların birbirleri arasındaki doğrudan ve 

dolaylı atıfların zaman içerisinde azaldığı, düzenlemelerin daha parçacı ve noktasal 

hale geldiği görülmektedir (ġekil 1). ĠliĢkiselliğin azalması kanun hükmünde 

kararnamelerde daha baskın görünmektedir. Ayrıca, temel kanunlardan sapma, 

kentsel dönüĢüm gibi uygulamalarda daha ağırlıklı hale gelmektedir.  

Kanunların atıfları ve düzenlemelerin kanun teklifi ya da tasarısı olma durumu 

üzerinden düzenlemelerde etkili olan aktörler Komisyon raporları üzerinden 

incelendiğinde daha farklı bir yapı ortaya çıkmaktadır. Yapılan ağ analizinde, farklı 

odaklanmaların görüldüğü bir ağ yapı ortaya çıkmaktadır. Bu ağda düzenlemenin 

türüne bağlı olarak BaĢbakan‘ın ya da çeĢitli belediye baĢkanlarının etkisi 

gözlemlenebilmektedir (ġekil 2). 

 

 

Şekil 2. Son 3 Yıldaki Ġmar Kanununa ĠliĢkin Kanuni Düzenlemelerde Baskın Aktörler Arası 

Ağ ĠliĢkileri 

4. Sonuç 

Türkiye‘de son yıllarda giderek otoriterleĢen, Taksim Gezi Parkı olaylarında yaygın 

tepki ile karĢılaĢan neo-liberal mekânsal müdahalelerin, var olan devletin yeniden 

ölçeklenme pratiklerinde yeni bir aĢamayı iĢaret ettiği söylenebilir. Bu yeni 

aĢamanın temelde yapılan mevzuat değiĢiklikleri ile kamu politikası süreçlerinde 

görünür hale geldiği görülmektedir. Bu mevzuat değiĢiklikleri, iktidarın hakim 

siyasal mobilizasyon ve yeniden ölçekleme stratejisine koĢut olarak, siyasal süreçte 

aktörler arasındaki kollamacı ağlarla görünür hale gelmektedir. Bu kollamacı ağların 

mevzuat değiĢikliklerinde bütünlüğün ortadan kalkmasına yol açtığı, noktasal ve el 
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yordamıyla müdahalelere dayalı bir yeni kamu politikası oluĢturma pratiğine yol 

açtığı görülmektedir.  

Bu durum neo-liberal politikaların uygulanması sonucunda ikili bir mevzuat 

yapısının da oluĢmasına sebep olmaktadır. Bir yandan temel kanunlarla birlikte yeni 

strateji belgeleri etkisizleĢirken, bir yandan da belediye baĢkanlarının ve BaĢbakanın 

etkisi altında Ģekillenen noktasal yasal düzenlemeler el yordamıyla 

gerçekleĢtirilmektedir. Bu parçacı düzenlemeler neo-liberal sistemin anlık 

sorunlarını çözüyor gibi görünse de, zaman içerisinde daha hızlı ve daha parçacı 

düzenlemelerin yapılmasına sebep olarak kısır bir döngü oluĢturmaktadır. Bu kısır 

döngünün ta kendisi ise yine kent patronlarının ve kentlerin patronunun yeni ve daha 

parçacı düzenlemeler için meĢruiyet kazanmasının önünü açmaktadır.  

Bu sebeple, Türkiye‘de neo-liberal politikaların mekansal etkilerinin daha iyi 

anlaĢılabilmesi için mevzuat değiĢiklikleri, siyasal mobilizasyon stratejileri ve 

yeniden ölçekleme süreçleri arasındaki iliĢkilerin daha derinlemesine incelenmesi 

gerekmektedir. Bu bildiride bu anlamda kısıtlı bir deneme yapılmıĢtır.  
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Öz: Son otuz yılda devlet, ekonomi ve toplumsal alanlarda yaşanan neoliberal dönüşümler, 

devlet-iş insanları ilişkilerini de yeniden şekillendirmiştir. Bu süreçte gerek merkezi devlet 

gerekse de sorumlulukları ve gelirleri giderek artan yerel yönetimler tarafından 

gerçekleştirilen kentsel alt yapı yatırımları yeni bir sermaye birikim mekanizması 

oluşturmuştur. Bu bildiri İstanbul Büyükşehir Belediyesi örneğinden yola çıkarak, kamu 

ihaleleri aracılığıyla yeni sermaye gruplarının oluşturulması sürecine odaklanacaktır.  

Anahtar Kelimeler: neoliberalleşme, altyapı yatırımları, yerel yönetimler, belediye-iş 

insanları ilişkileri, kentsel siyasetin dinamikleri, Kamu İhale Kanunu 

 

Abstract: Reconfiguration of the state-economy-society relations in the last three decades 

under the banner of neo-liberalism has indeed recast the business environment and the 

government-business relations. Mega urban infrastructure projects which have been carried 

out by both central states and local governments whose prerogatives, responsibilities and 

revenues have increased in recent years have provided a new mechanism of interaction 

between the business sector and the government. By examining the public tenders of the 

İstanbul Metropolitan Municipality, this paper will investigate the new forms and actors of 

the political actions that affect the rise of new business groups.  

Keywords: neoliberalization, infrastructure investment, local governments, dynamics of the 

urban politics, the Public Procurement Law 
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Türkiye, 2013 yaz aylarını son yılların en geniĢ katılımlı ve etkili protesto dalgasına 

tanıklık ederek geçirdi. Hükümetin göstericileri marjinalize etmeye dönük söylem ve 

politikalarına ve polisin gösterileri aĢırı Ģiddet kullanarak bastırma çabalarına 

rağmen Ġstanbul‘da baĢlayan bu kitlesel mobilizasyon baĢka kentlere de kısa bir süre 

içinde yayıldı. Protestolar, Taksim Meydanı‘ndaki Gezi Parkı‘nın yıkılarak yerine 

Osmanlı Ġmparatorluğu dönemine ait Topçu KıĢlası‘nın reprodüksiyonun inĢaatına 

dönük itirazlarla baĢladı. Hükümet, bu alanın otel ve alıĢ veriĢ merkezi olarak 

kullanılmasının niyetindeydi. Böylelikle, hem ―Osmanlı geçmiĢimiz‖ ihya edilecek 

hem de kentsel alan neoliberal politikalara uygun Ģekilde yeniden düzenlenecekti. 

2002 yılından itibaren hızlanan neoliberal politikalar Ġstanbul‘un çehresini Topçu 

KıĢlası gibi büyük ölçekli projeler aracılığıyla tamamen değiĢtirmeyi hedefliyordu. 

Osmanlı geçmiĢini de hatırlatmaya çalıĢan kentsel dönüĢüm projeleri yoksulları 

kentin çeperlerine sürgün ederken, kent merkezlerini sermayenin kullanımına açtı. 

‗HaydarpaĢaport‘ ve ‗Galataport‘ gibi büyük ölçekli projeler yargı kararlarına ve 

sivil inisiyatiflerin itirazlarına rağmen büyük bir kararlılıkla devam ettirildi. 

Marmaray, 3.Boğaz Köprüsü, 3.havaalanı, Yeni haliç Köprüsü, trafiği rahatlatmak 

amacıyla yapılan yüzlerce kavĢak ve alt-geçit gibi alt-yapı yatırımları da bu 

dönemde geliĢtirildi. GeliĢmiĢ kapitalist ülkelerde genel olarak 1850-1945 arasında 

kentsel alt yapı yatırımları büyük ölçüde tamamlanmıĢtı. Bu süreç Keynesyen 

politikaların izlendiği 1945 sonrasında da devam etti (Graham and Marvin, 2001). 

GeliĢmekte olan ülkelerde ise merkezi devletler kentsel alt-yapı projelerine için 

belki de tarihlerinde ilk kez 1980 sonrasında ciddi oranda kaynaklarını ayırmaya 

baĢladılar. Türkiye‘de bu tür yatırımlara baĢta büyükĢehir belediyeleri olmak üzere 

yerel yönetimler de kaynaklarını yönlendirdiler. Kamu yatırımları içerisinde yerelin 

payı AKP döneminde giderek arttı. Bu sürece Türkiye‘de modernleĢmeyi büyük dev 

projelere indirgeyen kalkınmacı bir anlayıĢ ile bu tür yatırımların arkasındaki 

kalkınmacı ideolojiyi saklamaya yarayan anti-politik bir ‗hizmet‘ söylemi eĢlik etti 

(Bora, 2011). BaĢbakan‘ın her açılıĢ töreninden sürekli vurguladığı üzere, hükümet 

―hizmet yapıyor,‖ bazı ‗çevreler‘ baĢta ana muhalefet partisi olmak üzere ―ideolojik‖ 

davranarak bu geliĢmeleri görmezden geliyorlardı. BaĢbakan‘a göre aslında ―bu 

çevreler‖ ilerlemeye karĢıydılar. Böylelikle bu tür popülist büyük yatırımlar, 

Türkiye‘de hükümetin ve destekçilerinin muhalefeti marjinalize etmesinin ve 

kendisi dıĢındaki bütün politik aktörleri ideolojik davranmakla suçlamasının 

zeminini hazırladı. 

Alt-yatırımları aynı zamanda neoliberal dönemde yeni bir sermaye birikim 

mekanizması yarattı. AKP iktidarı özellikle yerel düzeyde bu ihaleler yoluyla hem 

yeni bir sermaye grubunun oluĢumuna katkıda bulundu hem de ihaleler vasıtasıyla 

kendi toplumsal tabanını ve kendisinin de parçası olduğu Ġslami networkleri bir 

arada tutma, onları yönlendirme imkanına kavuĢtu. Merkezi devletin yanı sıra 

özellikle büyükĢehir belediyeleri bu süreçte önemli roller oynadılar. 2012 yılında 

toplam kamu ihalelerinin miktar olarak yüzde 29‘u belediyeler tarafından 

gerçekleĢtirildi (Kamu Ġhale Kurumu, 2013). Ne var ki, uluslararası örgütlerin 

kuralları standartlaĢtırmaya ve siyasetin ekonomiye müdahalesini en aza 

indirgemeye çalıĢtığı neoliberal küreselleĢme çağında Ġstanbul gibi büyük bir 

metropolde ihaleleri tamamen kontrol etmek oldukça zordu. Bu nedenle AKP 

iktidarı, gerekli yasalarda önemli değiĢikliklere giderek kamu otoriterlerine ihale 
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süreçlerinde geniĢ takdir yetkisi veren esnek, geçici, muğlak, sürekli değiĢebilen 

yasalar aracılığıyla ―belirsizliğin politikası‖ olarak da adlandırılabilecek bir yönetim 

tarzına geçti. Yasaların uygulanıĢ tarzında belirsizlik yaratılarak kentsel siyasetin 

dinamiklerinin ihale süreçlerinde etkisi artırıldı. Sonuç olarak, AKP kendisine yakın 

bir sermaye grubunun oluĢmasına ve diğer grupların ise dıĢlanmasına neden olacak 

yeni bir kurumsal ortamın oluĢmasını sağladı. Bu bildiri, bu yeni kurumsal ortamı 

göz önünde tutarak Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi (ĠBB) örneğinden yola çıkıp 

belediyelerin sermaye birikim süreçlerini etkilemeye dönük stratejilerine ve 

yükselen yeni sermaye gruplarına odaklanıyor. 

1. Neoliberalleşme, Belirsizliğin Siyaseti ve Kent Siyasetinin Dinamikleri 

Gerek devlet-toplum gerekse devlet-ekonomi iliĢkilerinin düzenlenmesinde piyasa 

mekanizmalarına öncelik veren ve metalaĢmanın önünü açan neoliberal politikalar 

1980 sonrası tüm dünyada etkili olmaya baĢladı. NeoliberalleĢme süreçlerinin ilk 

evresi olarak da görülebilecek 1980‘li yıllarda uygulanan politikalar piyasa 

mekanizmalarının serbest bir Ģekilde iĢleyiĢinin önündeki tüm engellerin 

kaldırılmasını ve devletlerin iktisadi hayattaki yerinin daraltılmasını ekonomik 

kalkınma ve büyüme politikaları açısından temel gereklilikler olarak ortaya koydu. 

Daha sonraları ‗Washington Konsensüs‖ süreci olarak da adlandırılan bu dönemde 

finansal serbestleĢme, özelleĢtirmeler, kamu harcamalarının azaltılması gibi yollarla 

devletin ekonomik fonksiyonlarını sınırlayan yapısal reformlar hayata geçirilmeye 

çalıĢıldı. Ne var ki uygulanan politikaların yeterli oranda ekonomik büyümeyi 

sağlayamaması ve iĢsizlik ve yoksulluk baĢta olmak üzere sosyal sorunlara yol 

açması bu politikaların eleĢtirilmesinin zeminini hazırladı. Ayrıca, Doğu Asya 

ülkelerinin iktisadi baĢarılarının temelinde devletlerin aktif bir Ģekilde uygulamaya 

koydukları kapsamlı bir sanayi politikasının olması, devlet müdahaleciliğinin 

kalkınma süreçlerinde yapıcı bir rol oynayabileceğini ortaya koydu (ÖniĢ ve ġenses, 

2005). Yetersiz iktisadi geliĢmenin temel nedeni olarak yaygın ve aĢırı devlet 

müdahalesini görerek piyasaların iĢleyiĢini kamunun bozucu etkisinden kurtarmak 

gerektiğini savunan ― minimal devlet‖ anlayıĢı yerini devletleri ve kurumları piyasa 

ekonomisi için elzem gören ― etkin devlet‖  anlayıĢına bıraktı ( World Bank, 1997; 

World Bank, 2002). Artık, genel olarak kurumlardan özel olarak da devletlerden 

ekonomik karar alma mekanizmalarını siyasal müdahalelerden arındıracak Ģekilde 

piyasaların kurumsal yapısını oluĢturmaları beklenmektedir. Böylece devletler, 

sorunun kendisi olmaktan ziyade piyasa aksaklıklarının‖ çözümü olarak görülmeye 

baĢlandı. Bu süreç birçok yazar tarafından ―Post-Washington Konsensüs‖ olarak 

adlandırıldı (Stiglitz, 2004; Rodrik, 2006). 

Böylelikle neoliberalizmin ―Post Washington Konsensüs‖ evresinde kurumsal 

düzenlemeler önem kazandı. Kurumlar aracılığıyla piyasaların iĢleyiĢinin siyasi 

süreçlerden görece bağımsız Ģekilde devam ettirilmesi ve piyasa kuralların net ve 

belirli olduğu bir çerçevenin çizilmesi hedefleniyordu. ĠMF, Dünya Bankası ve 

Dünya Ticaret Örgütü gibi uluslararası örgütlerinin de desteklediği ve ülkeleri 

uygulamaları için zorladıkları yeni politikalar piyasa kurallarını uluslararası düzeyde 

standart hale getirmeyi amaçlıyordu. Bazı yazarlara göre ise, kurumlar aracılığıyla 

piyasaların iĢleyiĢinde bütün belirsizlikleri kontrol altına almak mümkün 

gözükmüyor. Onlara göre, kapitalizm dinamik bir sistem ve doğası gereği belirsizlik 

ve çeliĢkilerle dolu bir Ģekilde iĢliyor. Dolayısıyla, belirsizlikler kapitalizmin yapısal 
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olarak ortaya çıkardığı bir mesele ve kurumlar aracılığıyla tamamen kontrol 

edilemez (Streeck, 2009; Beckert, 2009). 

Bazı yazarlara göre de kapitalist düzende kurumsal değiĢiminin temel nedenini 

sisteme içkin olan bu belirsizlikler oluĢturur. Politik aktörler bu belirsizliklerden 

yararlanarak kurumların iĢleyiĢlerini ve yapısını etkileyip ―içeriden‖ kurumsal 

değiĢimlere neden olabilirler (Thelen ve Mahoney (der.), 2010). Dolayısıyla, bu 

yaklaĢım, kurumsal düzenlemelerin, getirdiği faydalar yüzünden ― yerleĢik‖ hale 

geldiği ve kalıplaĢtığı savlarına itiraz ederler. Bir baĢka deyiĢle, yazarlar, alternatif 

kurumsal düzenlemelerin sisteme dahil olmasının zorluklarından bahseden ve bu 

yapı içerisinde köklü bir kurumsal değiĢimin ancak olağanüstü durumlarda ( savaĢ, 

ekonomik kriz, devrim vs.)  ve dıĢ aktörlerin zorlamasıyla gerçekleĢeceğini iddia 

edenlere karĢın (Hall ve Soskice, 2001; Mahoney, 2000) küçük değiĢikliklerin 

sistemin tamamını dönüĢtürme potansiyelini gözler önüne sererler. Onlara göre, 

kurumların iĢleyiĢindeki belirsizlikler bu tür dönüĢümler için belirleyici hale gelir 

(Streeck ve Thelen (der.), 2005; Thelen ve Mahoney (der.), 2010). Sonuç olarak, bir 

kurumsal yapıyı baĢka birisiyle değiĢtirmeden çeĢitli mekanizmalarla oyunun 

kurallarını yeniden düzenlemek mümkün olabilir. 

Burada ben belirsizliklerin kurumsal değiĢimin temel nedeninden ziyade kurumsal 

değiĢimin bir aracı olduğu iddiasını gündeme getireceğim. Belirsizlikler, sadece 

kapitalizmin dinamik iĢleyiĢinin bir sonucu olarak ele alınamazlar. Politik aktörler 

stratejik ve bilinçli bir Ģekilde kurumların iĢleyiĢinde ve yasalarda belirsizlikler 

yaratabilirler. Bu belirsizlikler, kamu otoritelerine kuralların iĢleyiĢi sırasında geniĢ 

takdir yetkileri kazandırır ve siyasi süreçlerin piyasanın iĢleyiĢine müdahale etme 

kapasitelerini artırır. Tam bu noktada, hükümetlerin, kanunları toptan değiĢtirme 

yerine neden böyle bir tedrici yolu seçtikleri sorusu akla gelmektedir. Küresel 

düzeyde, kanunları toptan değiĢtirme yöntemi hükümetleri kurallarına bağlı 

oldukları uluslararası örgütleri nezdinde zor durumda düĢürebilir. Bu nedenle 

hükümetler uluslararası standartlardan kaçınmak için var olan yasalarda bilerek 

belirsizlikler yaratarak ekonomi alanı tekrar siyasi süreçlerin belirleyiciliğine 

açmaktadırlar. Sonuç olarak kurumlar belirsizlikleri minimum düzeye indirmek 

yerine, belirsizliklerin temel kaynağı haline gelmektedirler. 

Türkiye bağlamında ise AKP iktidarı belirsizlik siyasetini temel olarak kendine 

yakın sermaye grubu oluĢturmak ve Ġslami networklerini bir arada tutmak için 

yürütmektedir. Bu anlamda aĢağıda tartıĢılacak olan Kamu Ġhale Kanunu‘nda 

yapılan değiĢiklikler son derece önemlidir. Özellikle yerel düzeyde bu belirsizlikler, 

kent siyasetinin dinamikleri göz önünde bulundurulacak Ģekilde kamu otoriterlerine 

ihale süreçlerinde etkili bir konuma getirmektedir. 

2. AKP Tarzı Neoliberalizm ve Belirsizliğin Siyaseti 

2001 ekonomik krizi Türkiye ekonomisinde yeni bir yapılanma sürecine neden oldu. 

Kriz sonrası Türkiye‘ye davet edilerek güçlü yetkilerle Ekonomiden Sorumlu 

BaĢbakan Yardımcılığı görevine getirilen Kemal DerviĢ, bankacılık ve finans, ihale 

sistemi, sosyal güvenlik, tarım baĢta olmak üzere birçok alanda radikal ekonomik 

politika değiĢikliklerine gitti. Neoliberalizmin ikinci evresi olarak adlandırılan 

―Post-Washington Konsensüs‖ süreciyle de hayli uyumlu olan yeni politikalar genel 

olarak siyasi süreçlerin piyasanın karar alma mekanizmalarına müdahalesini 
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minimum düzeye indirip, siyasetin ve devletin rolünü piyasaların toplumsal alan 

aleyhine geniĢlemesinin alt yapısını hazırlamak ile sınırlıyordu. AKP iktidarı ise 

Kemal DerviĢ döneminde çıkarılan yasalarda önemli değiĢiklilere gitti. Yasaların 

değiĢimi için ―tedrici fakat dönüĢtürücü‖ stratejiler izledi. En çok da kanunların nasıl 

iĢleneceği konusunda belirsizlikler yarattı ve kamu idarelerine geniĢ takdir yetkileri 

kazandırdı. 

―Belirsizliğin siyaseti‖ karĢımıza en fazla Kamu Ġhale Kanunu‘nda yapılan 

değiĢikliklerde çıkmaktadır. 2002 yılında yürürlüğe giren bu kanun, AKP 

döneminde 29 yeni yasayla, kanun maddelerine toplamda 150‘yi aĢkın müdahale ile 

değiĢtirildi. Bu değiĢiklikler sonucu kanunun kapsamı daraltıldı, KĠT‘ler, belediye 

Ģirketleri, enerji ve telekomünikasyon alanında faaliyet sürdüren devlet kuruluĢları 

büyük ölçüde kanun dıĢında çıkarıldı. Ġlk halinde 8 paragraf halinde düzenlenmiĢ 

olan istisnalar maddesi ise daha sonra eklenenlerle 19 paragrafa kadar çıktı. 2012 

yılında sayı olarak toplam ihalelerin 20,70‘i, miktar olarak ise toplam ihalelerin 

yüzde 7.50‘sinin istisna maddelerine dayanılarak gerçekleĢtirilmesi, söz konusu 

maddenin uygulamasının pek de ―istisna‖ kalmadığını bize gösterdi. Açık ihale 

yöntemi dıĢındaki ihale usullerinin kullanım alanı da bu süreçte geniĢletildi. 2012 

verilerine göre doğrudan alımlarla birlikte Kamu ihalelerinin toplam değer olarak 

yüzde 19‘u açık ihale yöntemleri dıĢında gerçekleĢtirildi (Kamu Ġhale Kurumu, 

2013). 

Söz konusu süreçte, ihalelere katılım için karĢılanması gereken mali, ekonomik ve 

teknolojik kriterler yumuĢatılarak, yeni filizlenen sermaye gruplarının ihalelere 

katılımlarının önü açıldı. Bu noktada, Ġslami finans kuruluĢlarından ihalelere katılım 

için gerekli olan teminat mektubunun alınmasına izin verilmesi, bankalardan bu tür 

mektupları almakta zorlanan yeni sermaye grupları için can simidi oldu. Kamu 

ihalelerine girmek için gerekli olan katılım koĢulu da kamu ihalelerine girme 

koĢullarını sağlayan firmalarla kurulan ―ortaklıklarla‖ aĢılmaya çalıĢıldı. Eğer 

ortağınız katılım koĢullarını karĢılıyorsa, katılım kriterlerini karĢılamak sizden talep 

edilmiyordu. Fakat, siz ihaleye ortak olarak girerek daha sonra gerçekleĢecek 

ihaleler için gerekli katılım kriterlerini yerine getirmiĢ sayılıp kamu ihalelerine 

katılım için önünüzdeki engelleri büyük ölçüde kaldırmıĢ oluyordunuz. 

Ġhalelerin Ģeffaf bir Ģekilde düzenlenmesi için oluĢturulan Kamu Ġhale Kurumu‘nun 

yetkileri ve finansal kaynakları da zamanla daraltıldı.  Öncelikle, Kurumu‘nun 

ihaleye katılan firmaların baĢvuruları olmadan kendiliğinden ihaleleri araĢtırma 

yetkisi ortadan kaldırıldı. Ġhale sonuçlarına itiraz bedeli de, itirazcıları 

Ģikâyetlerinden vazgeçirecek Ģekilde büyük bir miktarda artırıldı. Son olarak da 

diğer özerk kuruluĢlar gibi Kamu Ġhale Kurumu da ilgili bakanlığı bağlanarak 

özerkliği büyük ölçüde elinden alındı. Özel sektör temsilcisinin yönetim kurulu 

üyeliğinden çıkarılması kurumu tamamen iktidar tarafından atanan bürokratlardan 

oluĢmasına neden oldu. 

Kamu Ġhale Kanunu‘na yapılan bu müdahaleler etkisini belediye-iĢ insanları 

arasındaki iliĢkilerde de göstermeye baĢladı. Artık, belediye bürokratları yasanın 

verdiği yetkilerle Ġslami hayırsever dernekleri, çeĢitli iĢ dünyası örgütleri ve siyasi 

parti vasıtasıyla kurulan networkleri ihaleler için kullanmakta geniĢ takdir yetkisi 

kazanmıĢ duruma gelmiĢlerdi. Tabii bu networkler, kentsel siyasette yer alan 

aktörler arası kutuplaĢmalar ve ittifaklardan bağımsız olarak ele alınamaz.  
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3. İstanbul ve Kentsel Siyasetin Dinamikleri 

ĠBB, 1994 yılından beridir Milli GörüĢ Hareketi geleneğinden gelen partiler 

tarafından yönetilmektedir. Ġstanbul‘da iktidarın ilk yıllarında baĢta o zamanki 

belediye baĢkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere parti ve belediye temsilcileri 

söylemsel olarak anti-küreselleĢmeci bir yaklaĢımı benimsemiĢlerdi. Yatırımların 

kentin merkezleri yerine yoksulların ağırlıklı olarak yaĢadıkları çevre mahallerine 

odaklanacağı vurgusu da neoliberalizm karĢıtlıklarını pekiĢtiriyordu. Ne var ki, 

özellikle 1999 yerel seçimleri sonucu bu söylem terkedilerek kentin yeni düzene 

ayak uydurulmasına dönük politikalara öncelik verildi (Tuğal, 2008). 

Ġslamcıların kenti neoliberal politikalara uyumlu bir Ģekilde yönetmelerinin önü 

merkezi iktidar tarafından engellenmeye çalıĢıldı. Ġktidarda bulunan DSP ve MHP 

ağırlıklı hükümetin kendisi ve bürokratları ‗ulusal çıkar‘ kaygılarıyla Ġstanbul‘un 

Ankara‘nın önüne geçmesine izin vermiyordu. Ġstanbul‘u yöneten kadroya da 

‗rejimin bekası‘ nedeniyle pek sıcak bakılmıyor, projeleri engelleniyordu. 

Koalisyonlar nedeniyle 2002 yılına kadar merkezi devlet düzeyinde neoliberal 

politikalara dönük tam bir uyum yoktu. Yargı kararları da sermayenin egemenliği 

önünde önemli bir engel oluĢturuyordu (Keyder, 2010). 

AKP‘nin 2002 yılında merkezi düzeyde tek baĢına iktidara gelmesiyle birlikte 

Ġstanbul‘un küresel kent yapmak için merkezi ve yerel yönetimler arasında tam bir 

uyum oluĢtu. Kent yönetiminin merkezinde bütçe büyüklüğü ile birçok bakanlığı 

geride bırakan ĠBB varsa da merkezi devlet Marmaray, 3. Köprü, 3.havalanı, 

Galataport gibi büyük ölçekli projelerle kentsel alanın ĢekilleniĢinde etkili olmaya 

devam etti. Ayrıca, merkezi bir devlet kurumu olan TOKĠ, Ġstanbul‘da kentsel 

dönüĢüm ve yenilenme projelerinin tek aktörü haline geldi. Art arda yapılan yasal 

dönüĢümlerle TOKĠ‘nin bürokrasi içindeki yeri güçlendirildi. TOKĠ ihaleleri Kamu 

Ġhale ve Devlet Ġhale Kanun‘larının kapsamından çıkarıldı. TOKĠ, Ġstanbul 

genelinde ortaklık projeleriyle birlikte 209 farklı projede yer aldı; yaklaĢık 120,000 

konutun yapılmasında aktif rol oynadı. 

Ne var ki, merkezi ve büyükĢehir belediyeleri arasında sağlanan bu birliktelik 

AKP‘nin kutuplaĢtırıcı politikalar nedeniyle kent genelindeki diğer aktörlerle 

sağlanamadı. Örneğin, CHP‘nin kontrol ettiği ilçe belediyeleri diğer ilçe 

belediyelerine nazaran büyükĢehirden gerekli yatırımları alamadığı gibi baĢta imar 

planları olmak üzere diğer programları büyükĢehir belediyesi tarafından 

onaylanmaları konusunda sorunlarla karĢılaĢtı. Küresel kent siyasetinde, hükümete 

yakın iĢ dünyası örgütlerinin ( MÜSĠAD, TUSKON, ASKON) ortak listeyle 

seçimleri kazandığı Ġstanbul Ticaret Odası, büyükĢehir belediyesinin küresel kent 

politikalarının en önemli destekleyicisi oldu. Bu iĢbirliği 2013 yılına kadar liberal-

seküler iĢ insanlarının kontrolündeki Ġstanbul Sanayi Odası ile sağlanamamıĢtı. 

Fakat, 2013 yılındaki oda seçimlerinde özellikle Türkiye Ġhracat Meclisi (TĠM) 

içinde bulunan Gülen cemaatine yakın iĢ adamlarının desteğiyle burada da yönetim 

iktidara yakın grupların eline geçti. 

Ġstanbul genelinde farklı aktörleri bir araya getirme potansiyeli olan Ġstanbul 

Kalkınma Ajansı hükümete belli bir mesafede duran grupların dıĢlandığı bir 

mekanizmaya dönüĢtü. Örneğin, ajansın yönetim kurulunda MÜSĠAD, TUSKON ve 

TĠM gibi hükümete yakın gruplar kendilerine yer bulurken, Türkiye‘nin en büyük iĢ 
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dünyası örgütü TÜSĠAD bu düzeyde temsil edilemedi. Vali tarafından üyeleri 

belirlenen Kalkınma Kurulu‘nda ise TUSKON‘a bağlı iĢ dünyası dernekleri yer 

alırken, kalkınma ajanslarının kurulması için yoğun bir faaliyet gösteren, 

TÜSĠAD‘ın da içinde yer aldığı Ġstanbul merkezli Türk GiriĢim ve ĠĢ Dünyası 

Konfederasyonu (TÜRKONFED) 100 kurumun temsilcisinden oluĢan Kalkınma 

Kurulu‘nda kendine yer bulamadı. 

Kent siyasetine damgasını vuran bu kutuplaĢma, büyükĢehir belediyesi etrafında 

kurulan ve yoğunlaĢan iliĢkilere de yansıdı. ĠBB, kendisine yakın sermaye grupları 

için özellikle Kamu Ġhale Kanunu‘nda yaratılan belirsizliklerden oldukça yararlandı. 

4.İBB ve İhaleleri 

4.1 İhalelere Genel Bakış ve Belediye Şirketlerinin Yükselişi 

Bu çalıĢma için, ĠBB tarafından 2008-2013 tarihleri arasında gerçekleĢtirilen ve 

Kamu Ġhale Kurumu ve Elektronik Kamu Alım Platformu‘nda (EKAP) yer alan 

1,170 ihale sonuç ilanı incelenmiĢtir. Bu ihalelerin toplam bedeli ise 5,038,259,140 

Türk lirasıdır. Bu ihalelerin bedelleri ĠBB bütçesinden karĢılanmıĢtır. Dolayısıyla bu 

sayı ve miktara, ĠSKĠ ve ĠGDAġ gibi özerk bütçeye sahip kurumlar ile ĠBB 

tarafından ne bütçesi ne de harcamaları denetlenebilen belediye Ģirketlerinin 

gerçekleĢtirdikleri ihaleler dahil değildir. ĠBB tarafından düzenlenen ihalelerin 

tamamı Kamu Ġhale Kurumu‘ndan ve ĠBB‘den Bilgi Edinme Hakkı Yasası‘ndan 

yararlanılarak talep edilmiĢ fakat bu kurumlar bu talebimizi Bilgi Edinme Yasası 

Uygulama Yönetmeliği‘nin 12.maddesine göre reddetmiĢlerdir. Bu madde, özel bir 

çalıĢma, araĢtırma, inceleme gerektiren bilgi ve belge talep baĢvurularına olumsuz 

cevap verilebileceğini belirtir. ―Özel bir çalıĢmanın‖ net olarak tanımlanmaması 

burada da kamu otoritelerine söz konusu yasanın yorumlanması hususunda geniĢ bir 

takdir yetkisi sağlamaktadır. Dolayısıyla, kullandığımız veri seti her ne kadar sayı 

olarak önemli bir örneklem oluĢtursa da belediye ihalelerinin tamamını 

kapsamayabilir. Bu eksiklik belediye ihalelerini kazanan büyük firmalarla ilgili 

yapılan medya taraması ve küçük ve orta boy inĢaat Ģirketleri temsilcileri ile 

gerçekleĢtirilen derinlemesine mülakatlarla kapatılmaya çalıĢılmıĢtır. Ġstatistiki 

analiz, medya taraması ve derinlemesine mülakatlara dayanan bu bölüm ĠBB 

ihalelerinin tamamı hakkında kapsayıcı bir iddia taĢımamakta, sadece var olan 

kurumsal ortamı yorumlama çabasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu 

bildiride basın taramalarının ve derinlemesine mülakatlarının sadece bir bölümü 

kullanılmıĢtır. 

Söz konusu veri setinde yer alan 1,170 ihalenin ihale türüne göre dağılımını 

incelediğimizde hizmet, yapım, mal alımı, danıĢmanlık ihaleleri sayı olarak toplam 

ihalelerin sırasıyla yüzde 44.2‘sini, 16.7‘sini, 38‘ini, ve 1.1‘ni oluĢturmaktadırlar. 

Miktar olarak ise hizmet ihaleleri toplam ihalelerin 54.10‘u gibi önemli bir 

bölümünü oluĢturmaktadır. Hizmet ihalelerini miktar olarak yapım (33.7), mal alımı 

(11.9) ve danıĢmanlık ihaleleri (0.3) takip etmektedir. 

Toplam ihaleleri ihale usulleri açısından incelediğimizde ise açık ihale usulü 

haricinde gerçekleĢen ihaleler sayı olarak toplam ihalelerin, pazarlık (40.3), belli 

istekliler arası (1.5), istisna (2.0) olmak üzere, yüzde 44.8‘ine kadar ulaĢmıĢ 

gözükmektedir. Genel olarak ifade edersek, açık ihale usulü dıĢında kalan ihaleler, 

özellikle doğal afetler gibi olağanüstü durumlarda ihale süreçlerini kolaylaĢtırmak 
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gibi nedenlerle son derece sınırlı bir Ģekilde kullanılması öngörülen yöntemlerdir. 

Bu tür yöntemler sayesinde kamu idareleri, ön yeterlilik değerlendirmesi sonucu 

istediği firmaları ihaleye davet edebilir, bazı hallerde ihale ilanı bile yayımlamak 

zorunda kalmayabilir. AKP döneminde ihale usulleriyle ilgili maddeler 19 kere 

değiĢtirilerek bu yöntemlerin kullanım alanında kamu idarelerine geniĢ takdir yetkisi 

verilmiĢtir. 

Açık ihale yöntemi dıĢındaki usullerin miktar olarak çok da önemli bir miktar 

tutmadığını da not etmekte fayda var. Elimizdeki verilere göre toplam ihalelerin 

miktar olarak yüzde 88.7 açık ihale usulü ile kalan miktarın ise pazarlık, belli 

istekliler arasından ve istisna yöntemleriyle ihale iĢlemleri gerçekleĢtirilmiĢ. 

Dolayısıyla, pazarlık ve benzeri ihale usulleri ağırlıklı olarak küçük miktardaki 

ihaleleri kapsıyor. Kamu Ġhale Yasası‘nın ilk hali küçük miktardaki ihalelerin 

pazarlık ve belli istekliler arasındaki ihale usulleriyle düzenlenmesini düzenliyordu. 

ĠBB ise hem fazla sayıda bu yönteme baĢvuruyor ve bu konuda uygulamaları 

tutarlılık arz etmiyor. Ġhale usullerindeki belirsizlikten yararlanmak için ihalelerin 

küçük parçalara bölünerek açılmasından en çok küçük ve orta boy Ģirketlerin 

yararlandığını iddia edebiliriz. Ancak, bazı yıllarda belirli büyük sermaye grupları 

için pazarlık ve belli istekliler arasındaki ihale usulü yöntemleri kullanılmaktan 

çekinilmemiĢ. Mesela 2012 yılında belli istekliler arası yöntemine sadece 5 ihalede 

baĢvurulmuĢ. Fakat, bu ihalelerin toplam miktarı 2012 ihalelerin toplam miktarının 

yüzde 9.70‘ini oluĢturmuĢ. Bu ihale usulleri kullanılarak aĢağıda da 

örneklendireceğimiz üzere özellikle AKP‘ye yakın sermaye gruplarının gözetilmeye 

çalıĢıldığını görmekteyiz. 

Ġhalelerin miktar olarak büyük bir kısmı açık ihale usulü ile gerçekleĢtiriliyor 

olmasına rağmen, ihalelere geçerli teklif veren firma sayısı Ġstanbul‘da inĢaat 

sektörünün büyüklüğü göz önünde tutulduğunda oldukça düĢük kalmıĢtır. Veri 

setinde yer alan ihalelerin sayı olarak yüzde 34‘üne, miktar olarak ise toplam 

miktarın yüzde 49.8‘ine sadece 1 firma geçerli teklif vermiĢtir. 2, 3 ve 4 firmanın 

geçerli teklif verildiği ihaleler ise sayı olarak toplam ihalelerin sırasıyla 22.7‘sini, 

12.6‘sını ve 9.6‘sını oluĢturmaktadır. Bu rakamlara, ihalelerin miktarına göre 

baktığımızda sırasıyla karĢımıza Ģu oranlar çıkmaktadır. 15.4, 5.2, 5.0. Ġhalelerin 

rekabetçi bir Ģekilde gerçekleĢtiğini düĢünebileceğimiz 5 ve yukarındaki firmanın 

katılımıyla gerçekleĢen ihaleler ise toplam ihalelerin sayı olarak yüzde 21.1‘ini, 

miktar olarak ise de sadece 24.6‘sını oluĢturmaktadır. 

Geçerli teklif sayısının sadece 1 olduğu ihaleleri yakından incelediğimizde karĢımıza 

belediye şirketleri olgusu çıkmaktadır. Belediye Ģirketleri, Ticaret Kanunu‘na tabi 

özel Ģirket statüsünde olduğu için, bütçesi ĠBB bütçesi içinde yer almamakta ve 

kamu denetiminden de muaf tutulmaktadır. Oysaki belediye Ģirketleri belediyeler 

tarafından kurulmaktadır. Genel olarak belediyelerin kendileri ve belediyelerin 

kurdukları diğer Ģirketler ortaklar olarak yer almaktadırlar. Kamu Ġhale Kanunu‘nda 

yapılan değiĢiklikle belediye Ģirketleri büyük ölçüde kanun kapsamından çıkarılmıĢ 

bu durum da ihalelerini ya kendi mevzuatlarına dayalı olarak ya da istisna hükümler 

çerçevesi aracılığıyla gerçekleĢtirmelerine neden olmaktadır. 

Belediye Ģirketleri kendilerini kuran belediyelerin ihalelerine katılabilmektedir. Data 

setine göre, ĠBB‘nin açtığı 1.170 ihalenin 127‘si, bir baĢka açıdan ihalelerin yüzde 

10,9‘u çeĢitli belediye Ģirketleri tarafından kazanılmıĢtır. Miktar olarak ise toplam 
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ihalelerin yüzde 37.7‘si gibi yüksek bir oranını belediye Ģirketleri kazanmaktadırlar. 

Bu ihalelerin sayı olarak yüzde 85‘ine, miktar olarak ise yüzde 97.2‘sine ihaleler 

açık ihale olmasına rağmen sadece belediye Ģirketleri geçerli teklif vermiĢlerdir. Bu 

durum, bize belediye Ģirketlerinin girdikleri ihalelerin katılım koĢullarının belediye 

Ģirketlerine avantaj sağlayacak Ģekilde düzenlendiğinin en önemli göstergesidir. 

Yukarıdaki aktarılan bilgilerden kolaylıkla anlaĢılacağı üzere, belediye Ģirketleri, 

Kamu Ġhale Kanunu‘ndaki konumlarının belirsizliği nedeniyle, ĠBB için en önemli 

sermaye aktarım mekanizmaları haline gelmiĢlerdir. Büyük ihaleler öncelikle 

belediye Ģirketlerine verilmekte, daha sonra bu Ģirketler kendi düzenledikleri 

ihalelerle sermayeyi belirli gruplara dağıtmaktadır. Bir nevi sermaye birikim 

sürecinde ―aracı‖ bir mekanizma haline gelmiĢlerdir. 

Belediye Ģirketleri gibi birçok büyük ve küçük ve orta boy Ģirketler de yerel düzeyde 

kanunun idareye verdiği takdir yetkisinden faydalanmaktadır. 

4.2 İBB‟nin Müteahhitleri 

ĠBB, metro gibi büyük ölçekli projelerden çok küçük ölçekli mal ve hizmet alımına 

kadar birçok ihale açmakta; bu ihalelerden büyük firmalar kadar küçük ve orta boy 

iĢletmeler de yararlanmaktadır. Metro inĢaatı gibi  teknoloji bilgisi ve uzmanlık 

gerektiren inĢaatlar genelde Türkiye‘nin büyük müteahhitleri tarafından yerine 

getirilmektedir. Genelde 1950‘li yıllarında kurulmuĢ ve merkezi devletin alt-yapı 

projeleriyle büyümüĢ bu firmalar için büyükĢehir belediyeleri yeni bir sermaye 

birikim kanalı oluĢturmuĢlardır. Fakat bu tür firmalar için bile hükümete yakınlık 

ihaleleri kazanmak için en önemli kriterlerden birisi haline gelmiĢtir. 

Son dönem AKP iktidarı ile yakın iliĢki içerisinde olan eski ve büyük firmalar 

arasında DoğuĢ Grubu dikkat çekmektedir. 1951 yılında kurulan ve günümüzde 180 

Ģirket ile finans, enerji, inĢaat ve medya dahil 8 sektörde faaliyet gösteren holding 

AKP döneminde de kazandığı alt-yapı ve özelleĢtirme ihaleleri ile hızlı büyümesine 

devam etmiĢtir. Gruba ait Garanti Bankası, çevreye etkileri nedeniyle uluslararası 

finans kurumlarının kredi vermeyi reddettikleri Ilısu Baraj yapımına kredi veren 

bankalar arasında yer almıĢtır. Yine 2011 genel seçimlerinin AKP tarafından 

kazanılması sonucu grubun televizyon kanalı NTV‘de çalıĢan ve hükümete 

eleĢtirileriyle dikkat çeken birçok programcı iĢten çıkarılmıĢtır. Gezi parkı 

eylemlerini konu eden grubun tarih dergisinin yayınına da son verilmiĢtir. Merkezi 

düzeyde hükümet ile kurulan bu karĢılıklı iliĢkiler kendisini belediyelerde de 

göstermiĢ, DoğuĢ grubu ĠBB tarafından açılan büyük ölçekli Üsküdar-Ümraniye-

Çekmeköy Metrosu ĠnĢaat ve Sinyalizasyon ĠĢi, Otogar-Kirazlı-BaĢakĢehir Raylı 

Sistemi Ġhalesi, Kadıköy-Kartal Metrosu ĠnĢaatı, Ġstanbul Metro Tünelleri gibi 

ihaleleri kazanmıĢtır. Bu tür ihaleler sonucu, grubun Yönetim kurulu baĢkanı Ferit 

ġahenk, Forbes Dergisi‘ne göre Türkiye‘nin en zengin iĢ adamı haline gelmiĢtir ( 

Buğra ve SavaĢkan, 2014). 

1965 yılında kurulan ve 1980‘li yıllarda aldığı kamu ihaleleriyle dikkat çeken  

Makyol ĠnĢaat da tıpkı DoğuĢ Grubu gibi AKP döneminde de büyümesine devam 

etmiĢtir. Türkiye‘nin en büyük otoyol projelerinden birisi olan Ġzmir-Gebze 

otoyolunu inĢa eden konsorsiyumda yer alan firma, ĠBB‘nin de büyük ölçekli 

projelerin için en önemli çalıĢma ortakları arasında yer almıĢtır. Diğer ortaklarıyla 

Levent-Rumeli Hisarüstü ve Levent-Ayazağa metrosunun bazı iĢleri bu projeler 
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arasında gösterilebilir. Ayrıca, ĠBB‘nin büyük karayolu inĢaatları da bu grup 

tarafından alınmaktadır. Bu iĢler arasında Dolmabahçe ve PiyalepaĢa‘yı birbirine 

bağlayan tünel inĢaatı ihalenin gerçekleĢme usulü nedeniyle hayli dikkat çekicidir. 

Bu ihale belli istekiler arasında yöntemiyle gerçekleĢmiĢtir. Bu durumu alan 

çalıĢmam sırasında hatırlattığım üst düzey ĠBB yetkilisi ise bana: ―Deprem gibi 

zamanlarda otoyollar, köprü ve kavĢaklar çok önemlidir. Onların sağlam kalması 

lazım, o nedenle bu ihale de aciliyet gerektiriyordu‖ demiĢtir. Bu durum Kamu Ġhale 

Kanunu‘nun yetkilerce nasıl geniĢ bir Ģekilde yorumlandığının ve kanundaki 

belirsizliklerden yararlanılmaya çalıĢıldığının açık bir göstergesidir. 

AKP‘ye yakın firmalarla ortaklık kurarak kamu ihalelerine katılan büyük ölçekli 

Ģirketler de vardır. Bu yöntemi stratejik hale getiren önemli bir firma da uluslararası 

Ġtalyan Astaldi‘dir. Bolu Dağı Tüneli gibi Türkiye‘nin en önemli yatırımlarının 

müteahhitti olan bu firma AKP‘nin tercih ettiği en önemli yabancı firmalar arasında 

yer almıĢtır. Bolu Dağı tüneli yapımı sırasında geciken hak ediĢ ödemeleri için 

zamanın Ġtalya BaĢbakanı Berlusconi‘nin bizzat devreye girdiği ve bu firmaya hak 

etmediği paranın ödendiği medyada geniĢ yer bulmuĢtur ( ―Berlusconi Erdoğan‘la 

Astaldi Pazarlığı YapmıĢ,‖ Milliyet, 29 Kasım 2002 ve ―ĠMO: Bolu Dağı‘nda 

Astaldi‘ye Hak Etmediği Para Ödendi,‖ Milliyet, 5 ġubat 2007).  Ġzmir-Gebze 

otoyolu konsorsiyumunda da yer alan firma, AKP döneminde yükselen gruplardan 

Çeçen ailesi ile birlikte 3. Köprü ihalesini, Türkerler Firması ile de kamu-özel 

ortaklık modeliyle kurulması planlanan Ankara‘daki sağlık kampüsü ihalelerini 

kazanmıĢtır. Bu yabancı firma, Ġstanbul‘un silüetini bozacağı gerekçesiyle 

kamuoyunda tartıĢılan Haliç Metro GeçiĢ Köprüsü ihalesini Türk ortağıyla 

kazanmıĢ, Kartal-Kadıköy metro ihalesine de dahil olmuĢtur. Kamu ihale düzeninin 

düzgün iĢlememesi ve bürokratik zorluklar nedeniyle altyapı ihalelerine girmeyi 

tercih etmeyen yabancı firmaların aksine Astaldi AKP iktidarı ile kurduğu iliĢkiler 

nedeniyle hem merkezi hem de yerel düzeyde Türkiye‘de büyük ölçekli iĢler almaya 

devam etmektedir. 

DoğuĢ, Makyol ve Astaldi firmaları ĠBB‘nin büyük ölçekli ihaleleriyle iĢ hacimlerini 

geniĢletirken, bazı firmalar ise ĠBB‘den aldıkları ihalelerle inĢaat sektörü içerisinde 

önemli konumlar edinmeye baĢlamıĢlardır. Bu firmalar arasında Kalyon ĠnĢaat 

özellikle dikkat çekmektedir. KuruluĢu 1974 yılına kadar gitmesine rağmen, Ģirket 

asıl büyümesini AKP döneminde gerçekleĢtirmiĢtir. Bu dönemde, Ģirketin web 

sayfasına göre ĠBB‘den 20‘den fazla alt-yapı ve ulaĢtırma alanlarında ihale 

kazanılmıĢtır. D-100 Karayolu metrobüs yolunun da müteahhit olan firma, davet 

yöntemiyle Topkapı-ÇobançeĢme Yol ĠnĢaatı, AltınĢehir Yolu ve Köprüsü gibi 

birçok önemli ihaleyi de kazanmıĢtır (―Davet Yöntemiyle 85 Ġhale Aldılar,‖ Milliyet, 

8 Mart 2007). Firma, en son olarak da belli istekliler arası yöntemiyle Taksim 

Meydanı Düzenleme ĠĢi ihalesini almıĢtır. Bu ihale de kamuoyunda Koruma 

Kurulu‘nun ve mahkemelerin durdurulması taleplerine rağmen devam etmiĢ ve 

2013‘de tamamlanmıĢtır (Taksim‘e Arkeoloji Molası,‖ Milliyet, 11 Kasım 2012). 

Kalyon ĠnĢaat, özellikle belediye ile kurduğu yakın iliĢkiler sonrası ihaleleri alıp 

inĢaatlarının tamamına yakınını taĢeronlar aracılığıyla sürdürmektedir. Bir nevi 

inĢaatı yapandan ziyade iĢleri koordine eden bir konumdadır ve mevzuat buna 

uygundur. Bu durum, zaman zaman taĢeron firmalarla yaĢanan sıkıntılar nedeniyle 

inĢaatların uzamasına (Yalçın Bayer, ―Bu ĠnĢaat Ne zaman Bitecek?” Hürriyet, 11 
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Temmuz 2009)  ya da belediyelerin kendi ekipmanlarının bu Ģirket tarafından 

kullanılarak bitirilmesine neden olmaktadır ( Murat Yetkin, ―Ankara‘da Ne var ne 

yok?‖ Radikal, 13 Ağustos 2006) 

Kalyon ĠnĢaat ile AKP‘nin önde gelenlerin iliĢkileri Milli Türk Talebe Birliği ve 

Birlik Vakfı‘nın kuruluĢ yıllarına kadar gider. Birlik Vakfı, Recep Tayyip Erdoğan, 

Cemil Çiçek, Abdülkadir Aksu, Ali ÇoĢkun, Zeki Ergezen gibi Ģu an AKP‘nin önde 

gelenleri tarafından 1985 yılında kurulmuĢtur. KuruluĢunda günümüzde ĠBB ile iĢ 

yapan birçok müteahhit de yer almaktadır. Örneğin, 2005-2007 yılları arasında 

belediyeden kazandığı 7 ihaleden 5‘ini doğrudan temin yöntemiyle kazanan ve 

medyada ĠSKĠ inĢaatında gerekli önlemleri almadığı için bir çocuğun çukura düĢüp 

ölmesiyle gündeme gelen MVM inĢaatının sahibi Osman ġahin de bu vakfın 

kurucuları arasındadır (―MVM‘nin Önlenemez YükseliĢi,‖ Habertürk, 7 Mart 2007). 

Bu vakfın gerek baĢbakan gerekse cumhurbaĢkanı üzerindeki etkisini AB‘den 

Sorumlu Devlet Bakanı Egemen BağıĢ vakfın düzenlediği bir konferansta 

―BaĢbakan ve CumhurbaĢkanı‘nın Birlik Vakfı ruhu ile yetiĢtikleri‖ ifadesiyle dile 

getirmiĢtir ( ―CumhurbaĢkanı ve BaĢbakan Birlik Vakfı Ruhuyla YetiĢti,‖ Milliyet, 3 

Haziran 2012). 

ĠBB ve diğer kamu ihalelerinde Birlik Vakfı gibi çeĢitli Ġslami hareketin içinde yer 

alan kurumlar aracılığıyla kurulan iliĢkilerin yanı sıra AKP ve baĢbakan ile 

doğrudan bağlantılar da önem kazanmaktadır. Bu duruma, BaĢbakan‘ın Siirt‘ten 

milletvekili adaylığı sırasında, Siirt‘te okuduğu Ģiir nedeniyle hapis cezası almasına 

atıf yapılarak kentin her bir tarafına ― Yiğit DüĢtüğü Yerden Kalkar‖ afiĢleri 

astırdığı iddia edilen Siirtli Kuzu Grubu‘nu örnek olarak verebiliriz. BaĢbakan‘ın 

seçim dönemi masraflarının bu grup tarafından karĢılandığı, buna karĢılık ise yargı 

kararlarına rağmen Atatürk Orman Çiftliği‘nin kentsel dönüĢüm kapsamında Kuzu 

grubuna verildiği muhalefet partisi temsilcisi tarafından dile getirilmiĢti (―AÖS 

PeĢkeĢ Çekildi Ġddiası,‖ Milliyet, 2 Nisan 2010). 

Kuzu Grup, ismini özellikle TOKĠ ile birlikte geliĢtirdiği ortak projelerle duyurdu. 

2008 yılı itibariyle TOKĠ‘den hacim olarak en fazla ihale Kuzu Grubu tarafından 

alınmıĢtı (―TOKĠ Ġhalelerinin Bir numarası Siirtli Kuzu,‖ Milliyet, 10 Haziran 2008). 

Grup, ĠBB‘nin konut üreten Ģirketi BĠMTAġ‘ın yanı sıra belediyenin birçok alt-yapı 

ihalesine katılarak büyümesini sürdürdü (―TOKĠ‘den 10 Ġhale Aldı, Artık Su Tesisatı 

Yapacak,‖ Milliyet, 12 Mayıs 2007). Kuzu firmasının altyapı yatırımlarında daha 

önceden herhangi bir tecrübesi yoktu. Ġhalelere girebilmesi için gereken iĢ deneyimi 

belgesi, daha sonra Kuzu grubunun kazandığı ihaleye katılan ve bu alanda tecrübeli 

olmalarına rağmen ihaleden elenen uluslararası firmaların itirazı üzerine Kamu Ġhale 

Kurumu tarafından iptal edildi (―ĠZSU Ġhalesi ĠSKĠ‘yi Vurdu,‖ Milliyet, 7 Temmuz 

2010).  Buna rağmen, grup belediyeyle iĢ yapmaya devam etti. 

Kuzu Grubu gibi önce TOKĠ ihaleleriyle büyüyen ve AKP ile doğrudan bağı olan bir 

baĢka grup ise Türkerler. Ankara BüyükĢehir Belediyesi‘nin önemli 

müteahhitlerinden birisi olan firma daha sonraları ĠBB tarafından açılan GüneĢli-

Bağcılar Yolu yapımının yanı sıra ĠSKĠ‘nin birçok iç me suyu kanalı projelerini de 

baĢka ortaklarıyla birlikte kazandı. Enerji lisanları ve diğer özelleĢtirme ihaleleri ile 

faaliyette bulunduğu sektörleri geniĢleten grubun asıl finansman destekçisinin 

baĢbakanın çok yakın arkadaĢı Remzi Gür olduğu iddiası, firmanın kazandığı 
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özelleĢtirme ihaleleri sonrasında medyada geniĢ yankı buldu (Serpil Yılmaz, 

―Çimentoda Yeni Oyuncu Türkerler mi Remzi Gür mü?‖ Milliyet, 22 Aralık 2005). 

BaĢbakan ve AKP ile partikularist iliĢki geliĢtiren bir baĢka iĢ adamı da TaĢyapı 

ĠnĢaat‘ın sahibi Emrullah Turanlı. Kendisi ekonomik istikrasızlıklar ve koalisyon 

hükümetleri nedeniyle ancak büyüme imkanları bulduklarını ve dolayısıyla 

Ģirketinin büyümesinin AKP‘ye yakın olmalarına bağlanmaması gerektiğini dile 

getirse de (―Kriz Kesintileri nedeniyle Ancak Yükselebildik,‖ Radikal, 19 Ağustos 

2008); TaĢyapı‘nın büyümesinde özellikle TOKĠ ve ĠBB ihaleleri önemli roller 

oynamıĢlardır. ġirketin internet sitesinde firmanın kazanmıĢ göründüğü 26 ihalenin 

22‘si 2002 sonrasına ait. Bu ihaleler arasında Ġstanbul‘un çeĢitli bölgelerine yapılan 

otoparklar ve Pendik-Kaynarca Yan yolu dikkat çekenler arasında. Firma, aynı 

zamanda herhangi bir deneyim sahibi olmamasına rağmen belli istekliler arası 

yöntemiyle çeĢitli kültürel restorasyon projesi ihalelerini de kazanmıĢ durumda. 

Firmanın çeĢitli projeleri ĠBB‘nin imar planı değiĢikliklerinden de yararlanmıĢ. 

Yapılan plan değiĢikliği sonucu firma Kadıköy‘de otel inĢaatı yapma hakkına 

kavuĢtu (―Turanlı: KoĢuyolu‘na Otel ĠnĢa Edeceğiz,‖ Milliyet, 6 Aralık 2006). Yine, 

daha önceleri Kadıköy‘de Salı pazarının kurulduğu alan ĠBB tarafından özelleĢtirme 

ihalesi sonucu TaĢyapı‘ya verildi. Ġmar planında yapılan değiĢiklikle bu alan 

alıĢveriĢ merkezi yapılabilir hale getirildi. Fakat gerek mahkeme kararları gerekse 

Gezi protestoları sonucu bu alanının üstünün yeĢil alan olarak bırakılacağı ĠBB 

baĢkanı Kadir TopbaĢ tarafından açıklandı (Üstü YeĢil Alan, Altı Otopark Olacak,‖ 

Sabah, 13 Temmuz 2013). 

Emrullah Turanlı Rizeli. Dolayısıyla BaĢbakan‘ın hemĢerisi. Kendisi, BaĢbakan‘ın 

isminin verildiği Rize Üniversitesi için kurulan Recep Tayyip Erdoğan 

Üniversitesi‘ni GeliĢtirme Vakfı‘nın kurucuları arasında yer aldı (―Recep Tayyip 

Erdoğan Üniversitesi‘ni GeliĢtirme Vakfı Kuruldu,‖ Radikal, 14 ġubat 2013). Bu 

vakıf aracılığı ile AKP ile olan iliĢkisinin daha da geliĢeceğine Ģüphe yok. Turanlı 

son yıllarda kamu yatırımları sayesinde ―En Zengin Türkler‖ listelerinde yer 

almasına rağmen, kendisinin ―En çok Vergi Verenler‖ listesinde olmadığını burada 

not etmekte fayda var ( ―Zenginler Listesine Girenler vergide Kayıp,‖ Habertürk, 12 

May 2009). 

Ġslami kurumlar ve AKP ile doğrudan bağlantıların yanı sıra iĢ dünyası dernekleri de 

belediye-iĢ insanları iliĢkileri açısından önemli gözükmektedirler. Oflaz ġirketler 

grubunun geliĢimi farklı iliĢki ağlarının oynadığı roller açısından bizlere önemli 

ipuçları sağlamaktadır. ġirketin yönetim kurulu baĢkanı Muzaffer Oflaz, kendisiyle 

yaptığım mülakatta bana öncelikle hemĢeri iliĢkilerinin öneminden bahsetti. Kendisi 

Kayserili. Fakat, soyadı kendisinin Karadenizli olduğu gibi bir izlenim veriyor. 

Karadenizli iĢ adamları da inĢaat sektörü içinde ağırlıklı bir yer teĢkil ediyorlar. 

Kendisi de bu avantajdan yararlanmak için Karadenizli iĢadamlarının derneklerine 

üye olmuĢ. Soyadı nedeniyle kendisinin çok benimsendiğini hatta Karadenizli bir 

hemĢeri derneğine de baĢkan seçildiğini bana ifade etti. Daha sonra, kendisi 1990 

yılında MÜSĠAD‘ın kurucuları arasında yer almıĢ. Kendisine göre, 1990‘lı yıllarda 

MÜSĠAD‘a üye olmak bugünkü gibi çok popüler değildi, MÜSĠAD‘a üye firma 

sayısı çok azdı. Fakat kendileri bu yıllarda özellikle ĠBB‘nin doğrudan temin 

yöntemiyle dağıtılan ihalelerden oldukça yararlanmıĢlar. Bu dönemi inĢaat Ģirketleri 

için en önemli dönüm noktalarından biri olarak değerlendirmektedir. 
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Günümüzde MÜSĠAD üyeliği hiç kuĢkusuz 1990‘lı yıllardan daha fazla anlam 

taĢıyor.  Kendisiyle mülakat yaptığım sırada sadece 25 yaĢında olan ve yaĢı 

itibariyle ancak Genç MÜSĠAD‘a üye olabilen Ömer Ayberk Cengiz‘in inĢaat 

sektörüne girmesinde ve ĠBB ihalelerini takip etmesinde MÜSĠAD etrafında kurulan 

iliĢkiler oldukça önemli olmuĢ. Kendisi askerlikten döndükten sonra uzun süre iĢsiz 

kalmıĢ. Evde televizyonda MÜSĠAD BaĢkanı‘nı görmüĢ ve baĢkanın komĢuları 

olduğunu fark etmiĢ. BaĢkanın referansıyla MÜSĠAD çevresine dahil olmuĢ. 

Dernekteki ‗‘abileri‘ kendisini inĢaat sektörüne yöneltmiĢ. ĠnĢaat sektörü aklına 

yatmıĢ: ―ĠnĢaat sektörü çok karlı göründü bana. Hiçbir yatırım yapmanıza gerek yok. 

ĠliĢkiler önemli. ĠliĢkileriniz sayesinde piyasadan her Ģeyi temin edebiliyorsunuz.‖ 

Kendisi MÜSĠAD üyesi bir firma ile birlikte ĠBB ihalesine girmiĢ. Böylelikle diğer 

ihalelere girmek için gerekli olan yeterlilik belgesini kazanmıĢ. GörüĢtüğüm sırada 

belediyenin diğer ihalelerini kendi tabiriyle ―kovalıyordu.‖ 

Ömer gibi iĢsizken tanıdıklarının önerisiyle ĠBB ihalelerinin peĢine düĢen bir baĢka 

iĢ adamı da Ferruh Fırat Karayılanoğlu. Kendisi Ġzmirli ve mühendis. Askerlik 

sonrası Ġzmir‘de inĢaat projeleri üzerine bir Ģirket kuruyor. Fakat iĢleri beklediği gibi 

gitmiyor. MÜSĠAD üyesi de olan akrabalarının önerisiyle Ġstanbul‘a geliyor. Onların 

aracılığıyla ĠBB ile iĢ yapan çevreyle tanıĢıyor. Ortaklık yoluyla da ihalelere 

yeterlilik kriterlerini karĢılamaya baĢlıyor. ġimdi akrabalarıyla ihalelerde karĢı 

karĢıya gelip rekabet ettiklerini bana mülakatımızda açık yüreklilikle ifade etmiĢti. 

Son zamanlarda belediye-iĢ insanları iliĢkileri açısından Gülen cemaatine bağlı iĢ 

insanı dernekleri de giderek önem kazanmakta. Örneğin, kendisiyle mülakat 

yaptığım HektaĢ ġirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Ġsmail Hakkı EkĢi 

MÜSĠAD üyesi. KardeĢi ise ‗zamanın ruhuna‘ uygun olarak TUSKON‘a bağlı bir 

derneğe üye olmuĢ.  GörüĢtüğüm firmalar arasında yer alan ĠS-TEK‘in ortakları da 

TUSKON üyeleriydiler. GörüĢtüğüm Çetin AteĢ üyeliklerinin önemini bana Ģu 

Ģekilde ifade etmiĢti:  ―TUSKON ağırlıklı olarak ihracata dayalı üretim yapan iĢ 

adamlarına dönük faaliyetlerde bulunuyor. Ama yine de toplantılarını biz takip 

ediyoruz. Zira, inĢaat sektöründe faaliyet gösteren iĢ adamları da var grupta. Onlarla 

iliĢkiye geçiyoruz, iyi oluyor.‖ 

Görüldüğü üzere, Kamu Ġhale Kanunu‘nda yapılan değiĢikler sonucu kamu idarelere 

ihale süreçlerinden geniĢ takdir yetkileri kazanarak,  Ġslami vakıflar, AKP etrafından 

kurulan iliĢkiler, tanıdıklar ve iĢ dünyası örgütleri üzerinden kurulan networklere 

ihalelerde alan açmıĢ oldu. Muzaffer Oflaz bu durumu Ģu Ģekilde açıklıyor: ―ĠBB, 

istediği kiĢiye ihaleleri verir. Buna kimse de karıĢamaz. Çünkü kağıt üzerinden her 

Ģey normal gözüküyor.‖ GörüĢtüğüm ArıtaĢ Mühendislik yetkilisi de belediyelerin 

ihale süreçlerinde çok geniĢ takdir yetkilerinin olduğunu, her önüne gelen firmanın 

teklif verebildiğini bana ifade etti ve sözlerine Ģu Ģekilde devam etti: ―Biz AB‘nin 

Türkiye‘deki ihalelerine de giriyoruz. Bizim o ihalelere girecek yeterliliklerimiz var. 

Ama orada herkes teklif veremiyor. Orada networklerden ziyade senin kapasiten, iĢ 

deneyimin önemli hale geliyor.‖ 

5. Sonuç 

Kamu Ġhale Kanunu‘nda AKP‘nin yaptığı değiĢiklikleri, AKP‘nin uluslararası ve 

yerli büyük firmalar karĢısında kitle tabanını oluĢturduğu düĢünülen küçük ve orta 

boy iĢletmelerin çıkarları doğrultusunda gerçekleĢtirdiğine dair görüĢleri konuyla 
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ilgili sayıca az olan makalelerde görmekteyiz (Ercan ve Oğuz, 2006 ve Gülöksöz, 

2009). Bu görüĢe bir noktaya kadar katılıyorum. AKP, gerçekten de belirtildiği 

üzere bu değiĢiklikleri öncelikle konuyla ilgili uluslararası standartlardan kaçınmak 

için hayata geçirdi. 2012 yılında kamu ihalelerinin toplam miktarının yüzde 35.62‘si 

yabancı sermayenin katılımına kapandı. Yabancıların katılımına açık olan ihalelerin 

miktar olarak toplam 41,7‘sinde ise yerli fiyatlar lehine avantaj kullanıldı (Kamu 

Ġhale Kurumu, 2013). AB Ġlerleme Raporları‘nda da sıkça eleĢtiri konusu yapılan bu 

durum, yasanın en önemli amaçlarından birisi olan ihale sistemini ulusöteleĢtirme 

noktasından hayli geriye düĢtü. Sonuç olarak, Türk kamu sistemi hayli ―yerel‖ kaldı. 

Fakat, yukarıda ĠBB ihalelerinden yola çıkarak tartıĢtığımız örnekler, AKP‘nin 

yaptığı değiĢiklerden küçük ve orta boy firmaların yanı sıra büyük iĢletmelerin de 

yararlandığını bize göstermektedir. Dolayısıyla AKP‘nin politikaları sermaye 

sınıfının ölçek, büyüklük ve sektörel farklılıklarından yola çıkılarak tek baĢına 

açıklanamaz. AKP, gerçekleĢtirdiği kurumsal değiĢikliklerle kendi sermaye 

gruplarını oluĢturmaya ve ihaleler vasıtasıyla kendi Ġslami toplumsal tabanını bir 

arada tutmaya çalıĢmaktadır. Bu durum, haliyle kendi ekonomik çıkarlarını 

kuralların net ve belirgin olarak iĢlediği ve siyasi süreçlerin ihale süreçlerine 

etkisinin minimum olduğu kurumsal düzenlemelerden yana koyan sermaye 

gruplarının aleyhinedir. 

AKP, Ġslami hareketler içerisinde yer alan iĢ dünyası baĢta olmak üzere diğer 

örgütler ve kendisi üzerinden kurulan iliĢkilere ihale süreçlerinden alan açmak için 

Kamu Ġhale Kanunu‘nda önemli değiĢikliklere gitmiĢtir. Bu değiĢiklerle yasanın 

nasıl uygulanacağı konusunda belirsizlikler yaratarak kamu otoritelerine ihale 

süreçlerinde geniĢ takdir yetkisi verilmiĢtir. 

Bu belirsizlik siyaseti özellikle yerel koĢullardaki güç iliĢkileri göz önünde tutularak 

değerlendirilmelidir. Nihayetinde, belediye ihaleleri bu yerel siyaset koĢullarından 

etkilenmektedir. ĠBB örneğinde, Ġslami akımlar içinde yer alan firmalar süreçten 

kazançlı çıkarken, diğer seküler gruplar büyük ölçüde hem kent yönetiminden hem 

de ihalelerden dıĢlanmaktadırlar. Ġstanbul gibi büyük bir metropolde, ĠBB ihale 

süreçlerini kontrol edebilmek için yasada yaratılan belirsizliklerden fazlasıyla 

yararlanmaktadır. Bunun için belediye Ģirketleri aracı kurum haline getirilmekte, 

açık ihale dıĢındaki ihale usulleri kullanılmakta ve ihaleye katılım kriterleri yeni 

oluĢmakta olan sermaye grupları göz önünden tutularak düzenlenmektedir. 

Sonuç olarak da ortaya kamu ihaleleri yoluyla zenginleĢen ve büyümeleri kamu 

idarelerinin ihale süreçlerine müdahalesine bağlı olan yeni bir müteahhit sınıfı 

ortaya çıkmıĢtır. Bu sınıf, ihaleleri aldıktan sonra iĢlerinin büyük çoğunluğunu 

taĢeronlar aracılığı ile gerçekleĢtirdikleri için teknoloij veya uzmanlık geliĢtirici 

alanlara yatırımda bulunmamaktadırlar. ĠĢi yapandan ziyade iĢleri koordine eden bir 

konumdadırlar adeta. Kamu ihaleleri dıĢında baĢka projeleri hemen hemen hiç 

yoktur. Bu grup, içinde bulundukları networklere güvenerek belediyeler dıĢında 

TOKĠ ve belediye Ģirketlerinin ihalelerini takip etmektedirler. Gerek TOKĠ gerekse 

belediye Ģirketleri Kamu Ġhale Kanunu‘nda kamu idarelerine geniĢ yetki sağlayan 

düzenlemelerden en çok yararlanan kurumlardır. Dolayısıyla, bu sermaye 

gruplarının ‗rekabetçi‘ oldukları kesinlikle söylenemez. Kendisiyle mülakat 

yaptığım, aynı zamanda MÜSĠAD ĠnĢaat Sektör Kurulu baĢkanı olan TaĢkınlar 

ĠnĢaat‘ın sahibi, kendisiyle yaptığım  mülakat sırasında bana :‖Aslında kamu 
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ihaleleri sırasıyla sektördeki her müteahhitte verilmeli‖ demiĢtir. Bu ifade aslında bu 

firmaların rekabetçi bir anlayıĢtan ne kadar da uzakta olduklarını ve sermaye birikim 

süreçlerinin tamamıyla siyasi iktidara bağlı olduğunu bizlere göstermektedir. 
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Öz: Bu bildiride Türkiye‟de son on yılda konut politikalarında yaşanan değişimler ele alınmakta 

ve bu değişimlerin mekânsal ve toplumsal etkileri Ankara güneybatı koridorundaki gelişmeler 

yardımıyla tartışılmaktadır. Çalışmanın veri kaynaklarını uydu görüntüleri, nüfus ve hanehalkı 

bilgileri, 2023 Ankara Nazım İmar Planı, alana ilişkin davalara ait bilirkişi raporları ve gazete 

haberleri oluşturmaktadır. Çalışmada 2002 sonrası dönemde göreve gelen hükümetin konut 

üretim seferberliğinin Ankara güneybatı koridorundaki yansımaları incelenmektedir. Alandaki 

kamu arazilerinin varlığının devlet müdahalesinin bu alanda yoğunlaşmasının temel sebebi 

olduğu vurgulanmakta, çalışma alanında gerçekleştirilen toplu konut uygulamalarının kent 

çeperinde merkeze uzak yeni kentler yaratmak yoluyla ulaşım sürelerini ve maliyetlerini 

artırdığı, topografya açısından yerleşilebilirlik sınırlarını zorladığı ve tarım toprağı kaybına yol 

açtığı tartışılmaktadır.         

Anahtar Kelimeler: Konut politikaları, konut üretimi, TOKİ, Ankara.  

 

Abstract: This article examines the changing housing policy in Turkey in the last decade and 

discusses its spatial and social impacts employing the developments took place in the Ankara 

southwest corridor. Satellite images, census data, 2023 Ankara Master Plan, judicial decisions and 

expert reports and newspapers of the period constitute major data sources of this study. The study 

investigates the reflections of housing production campaign of the government in office on Ankara 

southwest corridor. Public land available in the study area is considered to be the major reason of 

intensified state intervention. Mass housing projects in the area are argued to create new cities in 

the urban fringe increasing travel time and transportation costs, to select sites with unsuitable 

topography and to cause loss of farmland..     

Keywords:. Housing policy, housing production, HDA, Ankara. 
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1. Giriş : Neoliberalizmin Etkisinde Konut Politikaları ve Devletin Konut 

Sektöründeki Rolü  

Neoliberalizm 1980‘li yıllardan bu yana pek çok ülkede politika söylemini 

etkilemiĢtir. Bu çerçevede özel mülkiyet hakları, serbest piyasa, serbest ticaret ve 

özel sektörün rolü ön plana çıkarken, devletin rolü piyasanın iĢleyiĢini garanti 

altına alacak ve hatta kolaylaĢtıracak bir kurumsal çerçeve yaratmaya ve bunu 

devam ettirmeye indirgenmiĢtir. Neoliberalizm konut politikalarının yeniden 

yapılanmasına ve devletin konut sektöründeki rolünün yeniden tanımlanmasına da 

sebep olmuĢtur. Ülkeden ülkeye düzeyi farklılaĢmakla birlikte neoliberal 

politikalar doğrultusunda devletin konut sektörüne müdahalesi azalmıĢ, konut 

sunumunda ve sektörün iĢleyiĢinde piyasa süreçleri ve özel sektörün rolü ön plana 

çıkmaya baĢlamıĢtır. Piyasa modeline yapılan vurgu özel finans kurumlarının 

konut sunumundaki rolünün artmasıyla birlikte daha da güçlenmiĢtir (Edgar ve 

diğerleri, 2002). Devletin konut sektörüne müdahalesinin düzeyi ülkeler arasında 

farklılık göstermekle birlikte genel eğilim devletin doğrudan konut sağlayan bir 

aktör olma rolünü terk etmesi ve daha ziyade sektörün iĢleyiĢini kolaylaĢtıracak 

bir rol üstlenmesi yönünde olmuĢtur. 1990‘ların ortalarına gelindiğinde özellikle 

Avrupa‘da devletin konut sunumuna doğrudan katılmaktan kaçındığı örneklerin 

sayısı artmıĢtır (Doherty, 2004). Bu dönemde konut politikalarının temel 

hedeflerinden biri ev sahipliğini özendirmek ve kamu mülkiyetindeki sosyal 

kiralık stokun azaltılmasıdır.  

1990‘lı yıllardan itibaren neoliberal politikaların yaĢanan sorunlar ve 

gereksinimler karĢısında yeniden Ģekillenmeye baĢladığı görülmektedir. 1980‘lere 

damgasını vuran serbestleĢtirme ve kuralların gevĢetilmesi eğilimleri devletin 

daha aktif olduğu ve düzenlemelerin yeniden yapılandırıldığı bir döneme yerini 

bırakmaktadır (Peck ve Tickell, 2002). Bu bağlamda devlet müdahalesinin hemen 

her alanda artmaya baĢladığı, otoriter bir devlet modelinin geliĢtiği ve devletin 

giriĢimciliği tartıĢılmaktadır (Peck ve Tickell, 2002; Eraydın ve TaĢan-Kok, 

2012). Bu dönemde konut politikaları ve devletin konut sektöründeki rolünün de 

yeniden Ģekillendiği görülmektedir. Pek çok ülkede devlet doğrudan konut 

sunumuna katılmamakla birlikte kentsel yenileme, canlandırma ve dönüĢüm 

benzeri uygulamalarla arsa ve konut piyasalarının aktif bir aktörü haline gelmeye 

baĢlamaktadır (Weber, 2002; Busch-Geertsema, 2004).  

2000‘li yıllarda tek tip bir neoliberalizmden bahsedilemeyeceği, neoliberalizmin 

ifadesini tarihsel, politik ve coğrafi koĢullara bağlı olarak bulduğu (Peck, 2004) ve 

neoliberal politikaların zamanlaması, ilerleme hızı ve etkilerinin toplumdan 

topluma değiĢkenlik gösterdiği (Forrest ve Hirayama, 2009) vurgulanmaktadır. 

O‘Neill ve Argent (2005), değiĢimi gerçekleĢtirme gücünü elinde tutanlar için 

neoliberalizmin bir olasılıklar gündemi oluĢturduğunun altını çizmektedir. Bu 

durumun örneğini Türkiye‘de 2002 sonrası dönemde özellikle konut 

politikalarında ve konut sektörüne iliĢkin yapılan düzenlemelerde izlemek 

mümkündür. Türkiye her ne kadar 1980‘li yıllardan itibaren liberal ekonomik 

politikalardan önemli ölçüde etkilenmiĢ olsa da 2002 seçimleri ile birlikte 

neoliberalizmin sunduğu olasılıkların hayata geçirilmesini kolaylaĢtıracak güçlü 

bir hükümet ve politik ortam oluĢmuĢtur. Bu çalıĢmada öncelikle Türkiye‘de 

2002–2013 döneminde konut politikalarındaki değiĢimler ve devletin konut 
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sektöründeki rolü genel hatlarıyla tartıĢılacak, daha sonra konut politikalarındaki 

değiĢimin ve devletin artan müdahalesinin mekânsal ve sosyal etkileri Ankara 

güneybatı koridoru örneği özelinde incelenecektir.   

2. Türkiye‟de 2002-2013 Döneminde Konut Politikalarının Bağlamı ve İçeriği 

Türkiye‘de konut politikalarının Avrupa deneyiminden her dönemde pek çok 

noktada farklılaĢtığını söylemek mümkündür. Konut sahipliği geleneksel olarak 

hükümetler tarafından desteklenen mülkiyet biçimi olmuĢtur (Türel, 1996). 

Sağladığı tüketim ve yatırım faydaları sebebiyle hanehalkları da ev sahibi olmayı 

kiracılığa tercih etmiĢtir. Buna rağmen konut sahipliği konusunda tutarlı ve kapsamlı 

bir konut politikası geliĢtirilememiĢtir. Kiralık kesimde de politika açısından 

durumun pek farklı olmadığı gözlenmektedir. Kiralık konut üretimine yönelik 

politikalar oluĢturulmamıĢ, kamu mülkiyetinde bir kiralık stok veya kamu eliyle 

kiralık stok üretimi yapılmamıĢtır (Balamir, 1999). Buna rağmen özel kesim eliyle 

üretilen stokta kayda değer düzeyde bir kiralık stok oluĢtuğu görülmektedir. 2000 

yılı verilerine göre kentsel alanlarda (il ve ilçe merkezlerinde) yaĢayan 

hanehalklarının %32‘si kiracıdır (TÜĠK, 2003).  

2000 öncesi dönemde özel bazı durumlar dıĢında devlet konut üretiminin doğrudan 

bir aktörü olmamıĢtır. Devletin konut sunumuna doğrudan katıldığı durumlar 

göçmen konutları veya afet konutları gibi çok sayıda konut üretilmesi gereken 

durumlarla sınırlı kalmıĢtır (Tekeli, 1996). 1980 sonrasında Toplu Konut Ġdaresi‘nin 

(TOKĠ) kurulmasıyla merkezi hükümetin konut sunumuna kısmen de olsa katkıda 

bulunduğunu söylemek mümkündür (Özdemir, 2011). Bir baĢka deyiĢle, 2000 

öncesi dönemde Avrupa örneklerinin pek çoğundan farklı olarak Türkiye‘de 

merkezi konut politikalarının yetersizliği, yüksek ev sahipliği oranları ve çoğunluğu 

serbest piyasa mekanizması tarafından üretilen stok ile konutun zaten metalaĢmıĢ 

olduğu söylenebilir. 2000 sonrası dönemde ise Adalet ve Kalkınma Partisinin (AK 

Parti) 2002 seçimi ile göreve gelmesiyle birlikte konut sektöründe devletin rolü ve 

müdahalesi açısından yeni bir dönem baĢlamıĢtır. 

Türkiye‘de 2000 sonrası dönemde pek çok ülkede gözlenen eğilimin tersine kamu 

kesimi konut üretiminin aktif bir aktörü haline gelmiĢtir. 2002 seçimlerini takiben 

AK Parti‘nin açıkladığı acil eylem planında ‗kentleĢme ve yerleĢme‘ faaliyetleri 

kapsamında ülke çapında bir ‗konut seferberliği‘ baĢlatılacağı duyurulmuĢtur. Eylem 

planında seferberliğin iki temel amacından bahsedilmektedir. Birincisi dar gelirli 

vatandaĢların ev sahibi olmalarını sağlamak, ikincisi hükümet tarafından ülkenin en 

acil sorunu olarak görülen iĢsizliği azalmaktır (AK Parti, 2003). Acil eylem planını 

takip eden yıllarda TOKĠ‘nin kurumsal yapısı değiĢtirilmiĢ, yeniden BaĢbakanlık‘a 

bağlanmıĢ, arsa stoku geliĢtirilmiĢ ve yetkileri geniĢletilmiĢtir. AK Parti 

hükümetinin ―Planlı KentleĢme ve Konut Üretimi Seferberliği‖ kapsamında 2003-

2013 döneminde TOKĠ tarafından üretilen konut sayısı 600 bini aĢarken doğrudan 

ve dolaylı olarak 900 bin kiĢilik istihdam sağlanmıĢtır (TOKĠ, 2013). Bu dönemde 

ülkede yıllık yeni konut üretimi 2002 yılında 162 bin konuttan 2006 yılında yaklaĢık 

600 bin konuta ve 2012 yılında yaklaĢık 750 bin konuta ulaĢmıĢtır (TÜĠK, 2012). 

Üretim hacmindeki bu geniĢlemede finans sektörünün de rolü olmuĢtur. 2000 

sonrası dönemde ticari bankaların düĢük faizli konut kredisi sağlamaya baĢlaması ve 

2007 yılında konut finansmanına yönelik yapılan yasal düzenleme ile ipotek 

(mortgage) sisteminin uygulamaya girmesi üretim hacmini artıran etkenlerden 
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olmuĢtur. 2000 yılında kentsel alanlarda ev sahibi olan hanehalklarının oranı %60 

iken 2011 yılına gelindiğinde bu oran %67‘ye ulaĢmıĢtır (TÜĠK, 2003; 2013).  

Yeni konut üretimi sadece boĢ arsalarla sınırlı kalmamıĢ, tarihi kent dokusunda ve 

gecekondu alanlarında gerçekleĢtirilen kentsel dönüĢüm projeleri ile de 

desteklenmiĢtir. 2004 yılından itibaren hazırlanan çok sayıda taslak ve yapılan yasal 

düzenlemeler sebebiyle ‗kentsel dönüĢüm‘ konusuna iliĢkin tartıĢmalar gündemi 

oluĢturmaya baĢlamıĢtır. BaĢlangıçta sadece gecekondu alanlarının ve yıpranmıĢ 

tarihi dokunun yenilenmesini konu edinen kentsel dönüĢüm giriĢimleri hükümetin 

ikinci dönem eylem planında afet risklerinin giderilmesi konusunu da kapsayacak 

hale getirilmiĢtir. 2011 yılında Çevre ve ġehircilik Bakanlığı‘nın kurulması ve 2012 

yılında afet riski taĢıyan yapı ve alanların dönüĢümü konusunda yapılan yasal 

düzenlemeler ile kentsel dönüĢüm de tıpkı konut üretimi gibi ülke çapında bir 

seferberlik haline getirilmiĢtir. Hem gecekondu alanlarında hem de afet riski taĢıyan 

alanlarda yapılan ve yapılacak dönüĢüm çalıĢmaları yıkıp baĢtan –çoğu durumda 

daha yüksek yoğunluklarla- yapmaya odaklandığı için yapı stokunun hacminin 

artmasına katkı sağlayacak türdendir. 

Yukarıda bahsi geçen yeni konut üretimi ve kentsel dönüĢüm uygulamalarının 

gerekçesi olarak gerek hükümet programlarında ve acil eylem planlarında gerekse 

TOKĠ ve Çevre ve ġehircilik Bakanlığı yetkililerinin açıklamalarında alt gelir 

gruplarına konut sunumu, yaĢam kalitesinin geliĢtirilmesi, afete dayanıklı konut 

alanları geliĢtirme, yeni istihdam olanakları yaratılması gibi sosyal amaçlar 

gösterilmektedir. Bu amaçlara dayanılarak mevcut kentsel doku içinde, kent 

çeperlerinde, tarım topraklarında ve hatta orman arazilerinde yapılaĢma yoluyla 

ekonomik değer üretmenin yolunu açan yasal düzenlemeler ve uygulamalar 

meĢrulaĢtırılmaktadır. Bu açıdan bakıldığında Türkiye‘de neoliberalizmin izlerinin 

kentsel alanlara iliĢkin politikalarda ve konut politikalarında oldukça rahat 

izlendiğini söylemek mümkündür.     

2002 sonrası dönemde devletin TOKĠ kanalıyla kentsel alanlarda konut üretiminin 

doğrudan bir aktörü haline gelmesinin, ekonomik ve siyasi beklentilerle 

gerçekleĢtirilen aĢırı konut üretiminin, yer seçimi kararlarının ve kentsel değer 

artıĢlarının, bu süreçte kentsel ve toplumsal ihtiyaçların dikkate alınmamasının, 

planlama ilkeleri ile çevresel ve estetik değerlerin gözetilmemesinin olumsuz 

birtakım sonuçları olmuĢtur. Bu sonuçları daha detaylı tartıĢabilmek amacıyla bu 

çalıĢmada Ankara‘nın güneybatı koridorunda son on yılda yaĢanan geliĢmeler 

incelenmektedir. 

3. 2002-2013 Döneminde Ankara Güneybatı Koridorundaki Gelişmeler  

2002-2013 döneminde yeni konut üretimi ülkedeki hemen hemen tüm kentsel 

alanlarda gerek doğrudan kamu kesimi eliyle gerekse özel sektörün teĢvik edilmesi 

yoluyla artmıĢtır. Ankara bu üretim sürecinin kolaylıkla izlenebileceği kentlerden 

biridir. Ankara‘nın çekirdek ilçeleri sayılan Altındağ, Çankaya, Etimesgut, GölbaĢı, 

Keçiören, Mamak, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde 2002-2012 döneminde 

toplamda 600 binden fazla yeni konut için inĢaat ruhsatı verilmiĢtir. 2000-2012 

döneminde bu ilçelerde hanehalkı sayısındaki artıĢ 430 bin kiĢi civarındadır. Konut 

piyasasının sorunsuz iĢlemesi açısından % 4-6 oranında bir boĢ stok varlığı gerekli 

kabul edilse bile kaba bir hesapla bahsi geçen ilçelerde 2002-2012 döneminde 150 
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bin konut fazlası olduğunu söylemek mümkündür. Türel ve Koç‘un (2007) illere 

göre konut üretiminin farklılaĢmasını inceledikleri çalıĢmada izledikleri yöntemi 

takiben yapı ruhsatı sayısının artan hanehalkı sayısına oranı hesaplandığında 6,2 ile 

Altındağ, 1,9 ile Mamak ve 1,6 ile Yenimahalle bu dönemde artan hanehalkı sayısı 

baĢına en çok sayıda konutun yapımına baĢlandığı ilçeler olmuĢtur. Altındağ ve 

Mamak‘ta kentsel dönüĢüm uygulamalarının yoğun olduğu ve bu kapsamda çok 

sayıda konut üretildiği bilinmektedir
i
. Yenimahalle‘de ise kentsel dönüĢüm yanı sıra 

özellikle ilçenin kentin güneybatı koridorunda kalan bölümünde TOKĠ‘nin Turkuaz 

Vadisi konutları ile Yapracık uydu kent uygulamaları dikkati çekmektedir. Ayrıca 

Yenimahalle Ġlçesi bahsi geçen 8 ilçe içinde konut üretiminde kamu kesiminin % 19 

ile en yüksek payı bulunan ilçedir.  

Bu çalıĢma kapsamında örnek alan olarak omurgasını Ankara-EskiĢehir karayolunun 

oluĢturduğu Ankara güneybatı koridorunun Yenimahalle ilçe sınırları içerisinde 

kalan kısmı incelenmektedir (ġekil 1). Ankara BüyükĢehir Belediyesi tarafından 

2007 yılında onaylanan 2023 BaĢkent Ankara Nazım Ġmar Planı kapsamında bu alan 

Güneybatı Planlama Bölgesi içinde ele alınmıĢtır. Güneybatı koridorunun EskiĢehir 

Yolu boyunca yayılma eğilimini sürdürmekte olduğu, merkezi bir dizi karar yolu ile 

bu alana çok yüksek nüfus ataması yapıldığı ve bu koridorun yerleĢme-yayılma 

eğilimleri ile çok sayıda davaya konu olduğu plan açıklama raporunda altı çizilen 

noktalardandır (Ankara BüyükĢehir Belediyesi, 2006). 

 

 

Şekil 1: ÇalıĢma Alanının Sınırları 
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3.1 Yöntem ve Veri Kaynakları 

Bu çalıĢmada 2002-2013 döneminde benimsenen konut politikalarının ġekil 1‘de 

sınırları verilen çalıĢma alanında mekânsal ve sosyal etkilerini incelemek amacıyla 

izlenen adımlar Ģunlardır: (1) 2023 BaĢkent Ankara Nazım Ġmar Planı Plan 

Açıklama Raporu (Ankara BüyükĢehir Belediyesi, 2006), dönemin gazete haberleri 

ve alana iliĢkin davaların bilirkiĢi raporları bir arada değerlendirilerek son on yılda 

çalıĢma alanına iliĢkin kamu kesimi tarafından üretilen kararlar ve gerçekleĢtirilen 

uygulamalar incelenmiĢtir. (2) Son on yılda gerçekleĢen yapılaĢmanın tespit 

edilmesi için Ġstanbul-Konya Çevre Yolu (bundan sonra çevre yolu olarak 

anılacaktır) içinde kalan mahallelerin 2003 ve 2012 yıllarına ait Landsat uydu 

görüntüleri temin edilmiĢ, MapInfo Professional versiyon 10.0 kullanılarak elde 

edilen iki farklı tarihteki görüntünün çakıĢtırılması ve sayısallaĢtırılması yoluyla 

2003 öncesi ve sonrası dönemde yapılaĢan alanlar tespit edilmiĢtir. Çevre yolu 

dıĢında kalan mahalleler için elde edilebilen en eski uydu görüntüsü 2006 tarihlidir. 

Ancak özellikle TOKĠ uygulamalarının görüldüğü bu alanda 2013 tarihli uydu 

görüntüsünün varlığı 2013 yılına kadar yapılan tüm binaların tespit edilebilmesine 

olanak sağlamaktadır. Çevre yolu dıĢındaki mahalleler için 2006 ve 2013 tarihli 

uydu görüntüleri üzerinden çevre yolu içinde kalan mahallelere uygulanan 

iĢlemlerin aynısı uygulanmıĢtır. (3) Ġkinci basamakta Coğrafi Bilgi Sistemi (GIS) 

ortamına aktarılan veri üzerinden 2003 öncesi ve sonrası (çevre yolu dıĢındaki 

mahalleler için 2006 öncesi ve sonrası) dönemde yapılaĢan alanlar hektar cinsinden 

tespit edilmiĢtir. (4) TÜĠK‘den çalıĢma alanına iliĢkin 2000 ve 2012 yıllarına ait 

mahalle bazında nüfus ve hanehalkı verileri elde edilmiĢ, bu veriler kullanılarak 

2003 öncesi ve sonrası dönemde yapılaĢmıĢ alanlardaki yoğunluklar hesaplanmıĢtır.   

Yukarıdaki aĢamalardan elde edilen bulgular bir arada değerlendirilerek son on yılda 

değiĢen konut politikalarının çalıĢma alanındaki etkileri incelenmeye çalıĢılmıĢtır.  

3.2 Çalışma Alanına İlişkin Bulgular ve Değerlendirmeler 

ÇalıĢma alanındaki ilk kentsel geliĢmeler 1970‘lerin sonlarında bugün Ümit ve 

Çayyolu mahalleleri olarak adlandırılan alanda gerçekleĢmiĢtir. Kentsel geliĢme 

1980‘lerin sonlarından itibaren hız kazanmıĢ, 1990‘larda alanın çevre yolu içerisinde 

kalan mahalleleri çoğunlukla yapı kooperatifleri eliyle geliĢmiĢtir. 2000‘li yılların 

baĢlarına gelindiğinde alandaki yapılaĢmanın çevre yolu içi ile sınırlı kaldığı, çevre 

yolu dıĢındaki mahallelerin kırsal alan niteliğini koruduğu görülmektedir. Bu 

dönemde konut ve çalıĢma alanları dengesinin kurulamaması ve buna bağlı ulaĢım 

problemlerinin alanın en temel sorunlarından olduğu söylenebilir
ii
.  

2002–2013 döneminde merkezi hükümet ve kamu kurumları tarafından çalıĢma 

alanını doğrudan etkileyen bir dizi karar verilmiĢ ve uygulamalar hayata 

geçirilmiĢtir. Bu karar ve uygulamalardan en temel olanları aĢağıda sıralanmaktadır: 

 2002 seçimleri sonrasında hükümetin baĢlattığı ‗konut üretim seferberliği‘ 

kapsamında Yukarı Yurtçu ve Ballıkuyumcu mahallelerinin BaĢbakanlık 

tarafından ‗konut üretim alanı‘ olarak tespit edilmesi, Ankara Valiliği tarafından 

alanda toplu konut alanı sınır tespitleri yapılması ve TOKĠ tarafından planlama 

çalıĢmaları yürütülmesi, 
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 2004 yılında çevre yolunun dıĢını ve güneybatısını kapsayan alanda Bayındırlık 

ve Ġskân Bakanlığı tarafından 1/50.000 ölçekli Güneybatı Ankara Metropoliten 

Ġmar Planı‘nın onanması, DanıĢtay 6. Dairesinin 19.02.2006 gün ve E:2005/875 

sayılı kararıyla planın yürütmesinin durdurulması. Yürütmeyi durdurma 

kararının gerekçesi olarak, planın parçacı olması ve abartılı bir alanı yerleĢime 

açmasının ve abartılı bir nüfus kapasitesi oluĢturmasının gösterilmesi (Ankara 

BüyükĢehir Belediyesi, 2006), 

 2006 yılında TOKĠ tarafından Yukarı Yurtçu Mahallesi Karapınar mevkiinde 

(bugün TOKĠ Turkuaz konutlarının bulunduğu alan) 1/50.000 ölçekli 

Metropoliten Nazım Ġmar Planı Revizyonu yapılması ve Ankara 9. Ġdare 

Mahkemesi tarafından plana iliĢkin yürütmeyi durdurma kararı verilmesi, 

gerekçelerden birinin yapılan değiĢiklik sonucu yaĢanacak nüfus artıĢının 

EskiĢehir Yolu üzerine getireceği ek trafik yükü ve bunun nasıl çözüleceğine 

iliĢkin bir çalıĢmanın bulunmamasının gösterilmesi (Anadolu Ajansı, 2008), 

 2007 yılında AĢağı Yurtçu ve Ballıkuyumcu mahalleleri sınırlarında Disneyland 

benzeri bir uygulamanın yapılması öngörülen ―Temakent Kentsel DönüĢüm ve 

GeliĢim Proje Alanı‖nın ilan edilmesi, 2008 yılında TOKĠ‘nin Tema Park 

yapılması planlanan alanla birlikte toplam 4 milyon m
2
‘lik bir alanı ihaleye 

çıkarması, bu ihaleden 2-3 yıl öncesinde konuya iliĢkin söylentilerin basında 

yayılması sonucu alandaki arazi metrekare fiyatlarının 8-12 TL‘den 100 TL‘nin 

üzerine çıkması (Hürriyet Ankara, 2008; Milliyet, 2008),   

 2007 yılında 2023 BaĢkent Ankara Nazım Ġmar Planının yapılması ve planın en 

ağırlıklı geliĢme koridorlarından birinin EskiĢehir Yolu aksı olarak belirlenmesi, 

planın BaĢbakanlık tarafından verilen ‗konut üretim alanı‘ kararını, Temakent 

proje alanını ve daha önce Bayındırlık ve Ġskân Bakanlığı tarafından verilen 

nüfusa iliĢkin kararlardan bir kısmını dıĢsal veriler olarak kabul etmek zorunda 

kalması,  

 2007 yılında TOKĠ tarafından AĢağı Yurtçu ve Ballıkuyumcu mahallelerinde 

1/50.000 ölçekli metropoliten nazım imar planı değiĢikliği ile 100 bin kiĢiden 

fazla bir nüfusu barındıracak Ģekilde yaklaĢık 25 bin konut yapılmasının 

planlanması ve bu planın Ankara 16. Ġdare Mahkemesi kararı ile iptal edilmesi 

(BilirkiĢi Raporu, 2008), 

 2008 yılında TOKĠ tarafından Yapracık, AĢağı Yurtçu ve Yukarı Yurtçu 

mahalleleri çevresini içine alan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1.000 

ölçekli uygulama imar planlarının yapılması ve bu planların Ankara 6. Ġdare 

Mahkemesi tarafından iptali (ġehir Plancıları Odası, 2009),  

 2008 yılında TOKĠ‘nin Turkuaz Vadisi olarak bilinen alanda, EskiĢehir yolu 31. 

km‘de, toplam 4426 adet konut üretmesi, 

 2012-2013 yıllarında TOKĠ‘nin Yapracık konutları olarak bilinen alanda 

(Yukarı Yurtçu Mahallesi) Ankara‘nın ikinci en büyük uydu kenti olarak 

tanıtılan 40 bin kiĢinin yaĢaması öngörülen yaklaĢık 9000 konutu inĢa etmesi, 
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 06.12.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6360 sayılı ―On Üç Ġlde BüyükĢehir 

Belediyesi ve Yirmi Altı Ġlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun‖ kapsamında ilk mahalli 

idareler genel seçimi ile birlikte alandaki mahallelerin bir kısmının Etimesgut 

bir kısmının ise Çankaya ilçelerine bağlanmasına iliĢkin kararın ilan edilmesi. 

Yukarıdaki listenin uzunluğu bile aslında baĢlı baĢına devletin mekâna artan 

müdahalesinin bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Yukarıda bahsi geçmeyen ve dava 

konusu olan çok sayıda karar mevcuttur. ÇalıĢma alanına iliĢkin kararlar dizisi 

incelendiğinde 2002 seçimlerini takiben hükümetin alanın bir kısmını ‗konut üretim 

alanı‘ ilan etmesi ile birlikte son on yılda bu alanda konut üretiminin gerçekleĢtirilmesi 

için ciddi bir mücadele verildiği, çalıĢma alanının bu kısmının sayısız davaya konu 

olduğu görülmektedir. Bu noktada sadece devletin mekâna artan müdahalesinden 

bahsetmek yeterli görünmemekte, verilen kararların uygulanması konusunda otoriter 

davranıldığının altını çizmek gerekmektedir. Devlet alanda 7 milyon m
2
 arazisi 

bulunan TOKĠ kanalıyla özel bir giriĢimci gibi davranarak bir yandan arazi 

spekülasyonu yapılmasını teĢvik edip, ortaya çıkan değer artıĢlarından faydalanmakta 

ve kamu yararından ziyade TOKĠ‘nin kaynaklarını geliĢtirmek için uygun olan 

stratejileri gözetmekte, diğer yandan da alanın yapılaĢmasına iliĢkin kuralları 

belirleyerek konut piyasasının iĢleyiĢine zarar vermektedir.   

ÇalıĢma alanında 2000-2012 döneminde nüfus, hanehalkı sayısı, yapılaĢmıĢ alan ve 

nüfus yoğunluğu bilgileri Tablo 1‘de verilmektedir.  

Tablo 1. ÇalıĢma alanında 2000-2012 döneminde nüfus, hanehalkı sayısı, yapılaĢmıĢ alan ve 

nüfus yoğunluğuiii 

Mahalle 

2000 Yılı 2012 Yılı YapılaĢma (ha) Yoğunluk (kiĢi / ha) 

Nüfus Hanehalkı Nüfus Hanehalkı 

2003 

öncesi 

2003 

sonrası 

2003 

öncesi 

2003 

sonrası 

Çayyolu 2828 696 5565 1853 46,4 5,6 61 107 

Ümit 7562 2439 13928 4796 67,2 10,5 113 179 

Koru 13514 4402 15069 5557 94 10 144 145 

Konutkent 7195 2390 7496 2881 43 22,4 167 115 

A.KıĢlalı 14601 4741 19347 7025 132,5 72,7 110 94 

YaĢamkent  1228 383 18781 6327 39,6 100,4 31 134 

Alacaatlı 1278 329 8521 2734 183,3 207,6 7 22 

Dodurga 433 90 7645 2505 103 39,8 4 54 

AĢağı Y. 581 120 650 195 39,5 43,6 15 8 

Yukarı Y. 318 58 7365 2745 22,1 131,8 14 48 

ġehitali 324 73 322 95 36,9 -- 9 9 

Ballıkuym. 539 101 452 116 121,3 17,6 4 3 

Fevziye 370 58 323 87 -- -- -- -- 

 

ÇalıĢma alanında bulunan mahalleler yukarıda bahsi geçen merkezi kararlardan 

farklı düzeylerde etkilenmiĢtir. ġekil 2‘de alanın çevre yolu içinde kalan Ümit, 

Koru, Çayyolu, Konutkent, A. Taner KıĢlalı ve YaĢamkent mahallelerinde 2003 

öncesi ve sonrasında yapılaĢmıĢ alanlar görülmektedir. 
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Şekil 2: Ümit, Koru, Çayyolu, Konutkent, A. Taner KıĢlalı ve YaĢamkent Mahallelerinde 

2003 Öncesi ve Sonrasında YapılaĢmıĢ Alanlar 

2003 sonrası dönemde yapılaĢmanın ağırlıklı olarak YaĢamkent, Konutkent ve Ahmet 

Taner KıĢlalı mahallelerinde gerçekleĢtiği görülmektedir. Konutkent ve A. Taner 

KıĢlalı mahallelerinde yoğunluğun (Tablo 1) 2003 öncesi döneme kıyasla düĢmesinin 

nedenini bu mahallelerde bu dönemde gerçekleĢen yapıların büyük kısmının müstakil 

konutlar olması ile açıklamak mümkündür. YaĢamkent ise 2003 sonrası dönemde 

yapılaĢmanın yöneldiği mahallelerden biridir. Ümit ve Çayyolu mahallelerinde 2003 

sonrası dönemde yoğunlukların oldukça arttığı gözlenmektedir. 2012 yılı itibariyle 

bahsi geçen alanda 80186 kiĢi (28439 hanehalkı) yaĢamaktadır. 2023 BaĢkent Ankara 

Nazım Ġmar Planının 2023 planlama nüfusu öngörüsü bu alan için 110000 kiĢidir. 

Ümit, Çayyolu ve Koru mahallelerinde yapılaĢmanın Ģu ana kadar gerçekleĢmediği 

alanlarda topografyanın bir engel oluĢturduğu düĢünülürse alana yerleĢeceği ön 

görülen 30000 kiĢilik ek nüfusun çoğunlukla geri kalan mahallelerde ama özellikle çok 

katlı yapılaĢmanın yoğunlaĢtığı YaĢamkent mahallesinde yer seçeceği düĢünülebilir. 

2012 itibariyle yaklaĢık 19000 kiĢinin yaĢadığı YaĢamkent‘te bugün gözlenen en temel 

problem ilköğretim ve lise düzeyinde okul bulunmaması, planda açık ve yeĢil alan 

olarak ayrılan alanların pek çoğunun henüz hayata geçirilememiĢ olması, ulaĢımın 

çoğunlukla özel araçlar ile sağlanması ve toplu taĢıma ile Kızılay-Bakanlıklar 

bölgesine ulaĢımın normal trafik koĢullarında bile bir saatten uzun sürmesidir. Konut-

iĢ yeri dengesi kurulamamıĢ olan ve buna bağlı uzun yolculuk sürelerinin yaĢandığı bu 

mahallelere eklenecek 30000 kiĢilik nüfusun gerekli önlemler alınmazsa trafik 

yoğunluğunu daha da artıracağı açıktır. 
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ġekil 3‘te Alacaatlı ve Dodurga mahallelerinde 2003 öncesi ve sonrası dönemde 

yapılaĢma durumu görülmektedir. Toplam alanı 1847 hektar olan Alacaatlı 

mahallesinin yalnızca %21‘i yapılaĢmıĢtır. Mahalledeki yapılaĢmanın %53‘ü 2003 

sonrası dönemde gerçekleĢmiĢtir. Alanın yapılaĢmamıĢ kısmının büyük bir 

bölümünde hala tarımsal faaliyet devam etmektedir. Dodurga mahallesinin toplam 

alanı 3173 hektardır. Bu alanın sadece %5‘i yapılaĢmıĢtır, bu yapılaĢmanın 

çoğunluğunu Türkkonut yerleĢmesi oluĢturmaktadır. Alanın geri kalanında, özellikle 

çevre yolu dıĢında kalan kısmında, tarımın devam ettiği görülmektedir. 2012 

itibariyle nüfusu 16000 kiĢi civarında olan alanda 2023 BaĢkent Ankara Nazım Ġmar 

Planının 2023 planlama nüfusu öngörüsü (Beytepe de dahil) 270000 kiĢidir. Bunun 

anlamı bu bölgede yeni bir kent kadar bir nüfus ataması yapıldığıdır. Hala tarımsal 

niteliğini büyük ölçüde koruyan (özellikle Dodurga mahallesi), ulaĢım süreleri ve 

toplu taĢıma olanakları açısından sorunlar yaĢayan bu bölge için bu derece abartılı 

bir nüfus ataması yapılmasının var olan sorunların derinleĢmesine ve alanın tarımsal 

niteliğini tamamen kaybetmesine neden olacağı açıktır. 

 

 

Şekil 3: Alacaatlı ve Dodurga Mahallelerinde 2003 Öncesi ve Sonrasında YapılaĢmıĢ Alanlar 

AĢağı ve Yukarı Yurtçu, Ballıkuyumcu ve ġehitali mahallelerinde 2006 öncesi ve 

sonrasında gerçekleĢen yapılaĢmalar ġekil 4‘te görülmektedir. Fevziye 

Mahallesi‘nde köy yerleĢik alanı dıĢında bir yapılaĢma henüz gözlenmediği için bu 

alan ġekil 4‘te gösterilmemektedir. Yukarıda sıralanan merkezi kararların hemen 

hepsi bu alanı ilgilendirmektedir. Alandaki mahallelerin toplam nüfusu 2012 

itibariyle 8789 kiĢidir (3151 hanehalkı). Son dönemde yapılan, TOKĠ Yapracık 

Konutları olarak anılan, çoğunluğu AĢağı ve Yukarı Yurtçu mahalleleri sınırlarına 

giren uydu kentte 2013‘te oturmaya baĢlayan nüfusa iliĢkin bilgiler henüz eriĢilebilir 

değildir. TOKĠ tarafından alanda 2008‘den bu yana yaklaĢık 13500 konut birimi 

üretildiği bilinmektedir. 2023 BaĢkent Ankara Nazım Ġmar Planının 2023 planlama 

nüfusu öngörüsü AĢağı Yurtçu ve Yapracık (Etimesgut‘a bağlı) mahalleleri için 
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200000 kiĢi, Yukarı Yurtçu ve Ballıkuyumcu için 240000 kiĢidir. Plan ġehitali 

mahallesi içinse yarı kırsal nitelikli bir yerleĢim deseni öngörmüĢ ve 45000 kiĢilik 

bir nüfus ataması yapmıĢtır. Toplamda bu bölgede 480000 kiĢilik bir yaĢama alanı 

öngörülmektedir.  

 

 

Şekil 4: AĢağı Yurtçu, Yukarı Yurtçu, Ballıkuyumcu ve ġehitali Mahallelerinde 2006 Öncesi 

ve Sonrasında YapılaĢmıĢ Alanlar 

Bu alanda merkezi hükümetin TOKĠ kanalıyla gerçekleĢtirdiği uygulamalar ve alana 

iliĢkin verilen kararlar arazi spekülasyonun artmasına neden olmuĢtur. TOKĠ 

uygulamalarında topografyanın yerleĢmeye uygunluk sınırlarının oldukça 

zorlandığı, ulaĢım sitemine entegrasyonunun sağlanmadığı, TOKĠ‘nin ihtiyaçları 

doğrultusunda sürekli plan revizyonları yapıldığı, alandaki tarımsal faaliyetin yok 

sayıldığı, kentten oldukça uzakta yüksek yoğunluklu yeni kent parçaları yaratıldığı 

görülmektedir. ÇalıĢma alanını geliĢtirmek için bu derece çaba sarf edilmesinin en 

temel sebeplerinden birinin alandaki kamu arazilerinin varlığı olduğunu söylemek 

mümkündür. TOKĠ bu arazileri bir piyasa aktörü gibi en yüksek getiriyi sağlayacak 

Ģekilde kullanmakta, gerektiğinde spekülasyondan faydalanarak elindeki arsa 

stokunun değerinin artmasını beklemektedir (Temakent örneğinde olduğu gibi). 

4. Sonuç 

Türkiye‘de 2002 seçimlerini takiben konut politikalarında ve devletin konut 

sektöründeki rolünde değiĢiklikler olmuĢtur. Önceliği ‗konut üretim seferberliği‘ ve 

‗kentsel dönüĢüm seferberliği‘ olan AK Parti hükümeti önderliğinde özellikle TOKĠ 

kanalıyla devlet konut sektörünün doğrudan bir aktörü haline gelmiĢ, konut 

üretiminden ve kentsel dönüĢümden kaynaklı kentsel alanlardaki değer artıĢları 

hükümetin ekonomik ve siyasi politikasını hayata geçirmesine yardımcı olmuĢtur. 
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Ancak bu dönemde ekonomik ve siyasi beklentilerle arsa ve konut piyasalarına 

yapılan müdahaleler dar gelirli kesime merkezi alanlarda eriĢilebilir konut 

bırakmayan, kent çeperinde kıymetli tarım arazilerini ve yeĢil alanları yapılaĢmaya 

açan, tarım toprağı kaybını ve tarımsal üretimin sekteye uğramasını göz ardı eden, 

kent çeperinde yeni kentler yaratmak yoluyla hanehalklarının ulaĢım sürelerini ve 

maliyetlerini artıran, topografya açısından yerleĢilebilirlik sınırlarını zorlayan 

uygulamalarla sonuçlanmıĢtır. Ankara‘nın güneybatı koridorunda son on yılda 

yaĢanan geliĢmeler de bu sayılanları destekler niteliktedir. Devletin doğrudan 

müdahalesiyle ülkenin hemen her kentinde olduğu gibi Ankara‘da da konut 

üretiminde bir aĢırılık söz konusudur. Güneybatı koridorunda kalan çalıĢma alanında 

son on yılda çok sayıda konut üretilmiĢtir. 2023 BaĢkent Ankara Nazım Ġmar 

Planının önümüzdeki on yıl için çalıĢma alanına iliĢkin nüfus öngörüsü 750 bin kiĢi 

civarındadır. UlaĢım alternatiflerinin geliĢtirilebileceği varsayılsa bile bu abartılı 

nüfus artıĢının alana getireceği konut ve nüfus yoğunluğunun bu bölgeyi yaĢanmaz 

hale getireceği açıktır. Ancak merkezi hükümetin bu alandaki projelerini 

gerçekleĢtirmek için ısrarcı davranacağı açıkça görülmektedir. Güneybatı 

koridorunda hızla speküle edilen ve TOKĠ‘nin yatırımlarını yoğunlaĢtırdığı AĢağı 

Yurtçu, Yukarı Yurtçu, Ballıkuyumcu ve ġehitali mahalleleri 06.12.2012 tarihinde 

yürürlüğe giren 6360 sayılı ―On Üç Ġlde BüyükĢehir Belediyesi ve Yirmi Altı Ġlçe 

Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik 

Yapılmasına Dair Kanun‖ kapsamında 2014‘te yapılacak mahalli idareler genel 

seçimi ile Etimesgut ilçesine bağlanacaktır. Bu müdahalelerden anlaĢılacağı üzere 

konut politikaları son on yılda hükümetin ekonomik ve siyasi beklentilerini 

gerçekleĢtirmek üzere hizmet eden bir araç haline gelmiĢ aynı zamanda ön plana 

çıkarılan sosyal amaçları ile de yapılan uygulamaların toplumda destek bulmasına 

yardımcı olmuĢtur.  

 

 

 

 

 

Notlar: 

i Ankara‘daki kentsel dönüĢüm uygulamalarına iliĢkin daha detaylı bilgi için bakınız Uzun 

(2005) ve Güzey (2009). 

ii Alanın tarihsel geliĢimi bu çalıĢmanın kapsamı dıĢındadır, bu konuda daha detaylı bilgi için 

bakınız EriĢen (2003), Günay (2005) ve Kamacı (2009). 

iii Çevre yolu dıĢında kalan mahalleler için yapılaĢmaya iliĢkin bilgiler 2006 öncesi ve sonrası 

için üretilebilmektedir. 

 

 

 

 



KBAM 4. Kentsel ve Bölgesel AraĢtırmalar Sempozyumu 

79 

Referanslar: 

AK Parti (2003) T.C. 58. Hükümet Acil Eylem Planı, Devlet Planlama TeĢkilatı, Ankara 

(ekutup.dpt.gov.tr/digerdokuman/digerdokuman.asp, 3.10.2013). 

Anadolu Ajansı (2008) TOKİ‟nin Ankara Turkuaz Konutları İmar Planlarının Onay İşlemi 

Mahkemede Durduruldu, 4.03.2008 tarihli haber, Ankara (www.memurlar.net, 

15.10.2013). 

Ankara BüyükĢehir Belediyesi (2006) 2023 Ankara Nazım İmar Planı, Plan Raporu, Ġmar ve 

ġehircilik Dairesi BaĢkanlığı, Ankara. 

Balamir, M. (1999) ―Formation of the Private Rental Sector in Turkey‖, Netherlands Journal 

of Housing and the Built Environment, 14, 385-402. 

BilirkiĢi Raporu (2008) T.C. Ankara 16. İdare Mahkemesi Başkanlığına Sunulan Bilirkişi 

Raporu, Ankara (www.avukatmuzafferyilmaz.com/den/dosya/c189.pdf , 30.09.2013). 

Busch-Geertsema, V. (2004) ―The Changing Role of the State in German Housing and Social 

Policy‖, European Journal of Housing Policy, 4, 303-321. 

Doherty, J. (2004) ―European Housing Policies: Bringing the State Back In?‖, International 

Journal of Housing Policy, 4, 253-260. 

Edgar, B.; Doherty, J.; Meert, H. (2002) Access to Housing: Homelessness and Vulnerability 

in Europe, The Policy Press, Bristol.  

Eraydın, A.; TaĢan-Kok, T. (2012) Resilience Thinking in Urban Planning, Springer, 

Dordrecht. 

EriĢen, O. (2003) Suburbanization in Türkiye within the Process of Integration to Global 

Development and a New Life-Style Settlement, BasılmamıĢ Doktora Tezi, Orta Doğu 

Teknik Üniversitesi, Fen. Bil. Enst., Ankara. 

Forrest, R.; Hirayama, Y. (2009) ―The Uneven Impact of Neoliberalism on Housing 

Opportunities‖, International Journal of Urban and Regional Research, 33, 998-1013. 

Günay, B. (2005) ―Ankara Çekirdek Alanın OluĢumu ve 1990 Nazım Planı Hakkında Bir 

Değerlendirme‖, Cumhuriyet‟in Ankara‟sı, içinde (der. T. ġenyapılı), ODTÜ Yay., 

Ankara, 61-118. 

Güzey, Ö. (2009) ―Küresel Rekabette Bir Araç Olarak Kentsel DönüĢüm Uygulamaları: 

Ankara Örneği‖, Gecekondu: Dönüşüm, Kent, içinde (der.S. Kayasü vd.), Ankara, 117-

195.  

Hürriyet-Ankara (2008) Başkent‟in Disneyland Macerası Sürpriz Bir Kararla Askıya Alındı, 

5.08.2008 tarihli haber, Ankara (www.hurriyet.com.tr, 15.09.2013). 

Kamacı, E. (2009) ―Güneybatı Ankara Koridoru Yenikent Bahçeli Evler Yapı Kooperatifi‖, 

Gecekondu: Dönüşüm, Kent, içinde (der.S. Kayasü vd.), Ankara, 327-351. 

Milliyet (2008) Ankara‟da „Disneyland‟ Arazi Fiyatına Takıldı, 4.08.2008 tarihli haber, 

Ankara (www.milliyet.com.tr, 15.09.2013). 

O‘Neill, P.; Argent, N. (2005) ―Neoliberalism in Antipodean Spaces and Times: An 

Introduction to the Special Theme Issue‖, Geographical Research, 43, 2-9.  

Özdemir, D. (2011) ―The Role of the Public Sector in the Provision of Housing Supply in 

Turkey, 1950-2009‖, International Journal of Urban and Regional Research, 35, 1099-

1117. 



Ö. Burcu Özdemir Sarı 

80 

Peck, J. (2004) ―Geography and Public Policy: Constructions of Neoliberalism‖, Progress in 

Human Geography, 25, 445-455.  

Peck, J.; Tickell, A. (2002) ―Neoliberalizing Space‖, Antipode, 34, 380-404. 

ġehir Plancıları Odası (2009) Yapracık-Aşağıyurtcu-Yurkarıyurtçu İmar Planı İptal Edildi, 

18.12.2009, Ankara (ankara.spo.org.tr, 10.10.2013).  

Tekeli, Ġ. (1996) Türkiye‟de Yaşamda ve Yazında Konut Sorununun Gelişimi, T.C. 

BaĢbakanlık Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığı Konut AraĢtırmaları Dizisi: 2, ODTÜ 

Basım ĠĢliği, Ankara. 

TOKĠ (2013) Faaliyet Özeti: TOKİ Konut Üretim Raporu, Ankara (www.toki.gov.tr,  

2.10.2013). 

TÜĠK (2003) 2000 Genel Nüfus Sayımı: Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri, Türkiye, 

Devlet Ġstatistik Enstitüsü Matbaası, Ankara.   

TÜĠK (2012) Yapı İzin İstatistikleri, Ankara (www.tuik.gov.tr, 2.10.2013) 

TÜĠK (2013) Nüfus ve Konut Araştırması 2011, TÜĠK Matbaası, Ankara. 

Türel, A. (1996) ―Mülk Konut‖, Konut Üreticileri, Mülk Konut, Kiralık Konut içinde, T.C. 

BaĢbakanlık Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığı Konut AraĢtırmaları Dizisi: 14, ODTÜ 

Basım ĠĢliği, Ankara. 

Türel, A.; Koç, H. (2007) Türkiye‟de İllere Göre Konut Üretiminin Farklılaşmasının 

Nedenlerinin Belirlenmesi, TÜBĠTAK SOBAG-104 K110 No‘lu Proje Sonuç Raporu, 

Ankara. 

Uzun, N. (2005) ―Ankara‘da Konut Alanlarının DönüĢümü: Kensel DönüĢüm Projeleri‖, 

Cumhuriyet‟in Ankara‟sı, içinde (der. T. ġenyapılı), ODTÜ Yay., Ankara, 198-215. 

Weber, R. (2002) ―Extracting Value form the City: Neoliberalism and Urban 

Redevelopment‖, Antipode, 34, 519-540. 

 

 



 

 

 

Kentsel Dönüşüm Söylemi İle Genetiği Değiştirilen 

Mekânlar: Kocaeli‟de Toki ve Kent-Konut Deneyimleri  

ErsanKoç
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Öz: Neo-liberal söylem, sadece ülkemizde değil tüm dünyada kamu adına devlet denetimi ve 

kamu yararının sağlanması hedeflerini eritmekte, kentsel toprağı tüketim odaklı meta haline 

getirerek ve/veya toplumsal yapıları ayrıştırarak üretim olmadan yapılan tüketimin manifesto 

alanlarına dönüştürmekte. 1950‟lerin Türkiye‟si, köyleri tarımda makineleşmeye koşut 

zorunluluktan hızla terk edilen, kentleri bu hızlı göç olgusuna hazırlıksız yakalanan, devlet 

kurumlarının kentlerin yoğunlaşmasına karşı birikimsiz, araçsız ve ufuksuz yakalandığı bir 

iklimi yaşadı. 1980‟ler ise kentsel mekânı artık bir meta olarak sadece tüketimin odağına alan 

bir neo-liberal dilin yoğun etkisi ile biçimlendi ve biçimlenmekte. 2000‟lerin Türkiye‟si ise 50 

yıllık denetimsiz, plansız ve siyasi erkin çoğunlukla elinin olduğu bol imar aflı müdahaleleri 

ile düşük nitelikli yaşam alanları yaratma deneyiminden sonra kentlerini yeniden inşa etme 

hedefini zikretmeye başladı. Ve bunu da gerçekleştirirken yukarıdan aşağıya karar alan, 

merkezi yönetimin buyurgan araçlarını kullanarak, yerellikleri sadece bilgilendirilmesi ve 

talimat verilmesi gereken kuruluşlar olarak algılayan bir dil kullanıyor. Kentlerimizin 

yeniden inşa süreci siyasi iktidarın söylemsel ifadeleri okunduğunda genel kamu faydası için 

yapılmakta. Ancak uygulama ve deneyimden ortaya çıkan sonuca bakılırsa kamu eliyle 

toplumsal/kültürel örgüt ve kesimlerin dışlanması, devlet eliyle özel girişimlere ayrıcalıklı 

kazanç sektörleri oluşturulması, yapı üretim sektöründe serbest rekabete zarar veren ve farklı 

türde hukuksuz istilalar ile soylulaştırılması biçiminde kendini göstermekte. Bu bağlamda, 

kaleme alacağım bildiri 4 ana kısımdan oluşmaktadır; 

Birinci kısımda, Türkiye‟de ve Kocaeli‟de 1950‟ler sonrası mekânsal değişimin tarihi ve 

kentsel dönüşüm hakkında literatürden bilgi aktarımları yapılarak kuramsal zemin tarif 

edilecektir. İkinci kısımda, 2000‟li yıllardan itibaren merkezi devlet ve yerel belediyeler eli 

gerçekleştirilmiş kentsel dönüşüm amaçlı projeler irdelenerek, mekâna müdahale tipolojisi 

üzerine değerlendirmeler paylaşılacaktır. Üçüncü kısımda, Kocaeli ilinde TOKİ ve kamu-özel 

ortaklığında yapı üretim ve satış şirketi olan Kent-Konut‟un uygulamaları, kurumsal ve 

uygulama yapıları incelenerek ortaya çıkardıkları kentsel morfoloji ve yaşam alanları 

tipolojisi tartışılarak paylaşılacaktır. Dördüncü kısımda ise, TOKİ ve Kent-Konut 

uygulamalarının toplumsal ve kentsel paydaşları dışlayıcı, merkezi karar alma biçimleri ile 

belirlenen ve parçacıl/incremental eylem biçimi ile ortaya çıkan kentsel saçılmanın toplumsal 

yapıyı parçalayıcı etkisi tartışılacak, geleneksel dokuyu dikkate almayan, mekânsal ve tarihsel 

süreklilik kaygısı olmayan, ve özellikle İzmit ve çevresindeki yerleşimlerin kendilerine has 

mimari ve kentsel genetiğini olumsuz sonuçları ile birlikte değiştiren olgular 

kavramsallaştırılarak sunulacaktır. Yöntem olarak yurtiçi ve yurtdışı deneyimlere dair 

literatür taraması, TOKİ ve KENT-KONUT projelerinin belgeleri ve görselleri ve farklı türde 

mekansal temsil biçimleri kullanılacaktır.  

 Anahtar Kelimeler: kentsel dönüĢüm, tOKĠ, mekansal tipoloji  
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1. Türkiye Ve Kentsel Dönüşüm: Sorunsalin Kaynaklari Ve Bağlami  

Neo-liberal söylem, sadece ülkemizde değil tüm dünyada kamu adına devlet 

denetimi ve kamu yararının sağlanması hedeflerini eritmekte, kentsel toprağı 

tüketim odaklı meta haline getirerek ve/veya toplumsal yapıları ayrıĢtırarak üretim 

olmadan yapılan tüketimin manifesto alanlarına dönüĢtürmekte. 1950‘lerin 

Türkiye‘si, köyleri tarımda makineleĢmeye koĢut zorunluluktan hızla terk edilen, 

kentleri bu hızlı göç olgusuna hazırlıksız yakalanan, devlet kurumlarının kentlerin 

yoğunlaĢmasına karĢı birikimsiz, araçsız ve ufuksuz yakalandığı bir iklimi yaĢadı. 

1980‘ler ise kentsel mekânı artık bir meta olarak sadece tüketimin odağına alan bir 

neo-liberal dilin yoğun etkisi ile biçimlendi ve biçimlenmekte. 2000‘lerin Türkiye‘si 

ise 50 yıllık denetimsiz, plansız ve siyasi erkin çoğunlukla elinin olduğu bol imar 

aflı müdahaleleri ile düĢük nitelikli yaĢam alanları yaratma deneyiminden sonra 

kentlerini yeniden inĢa etme hedefini zikretmeye baĢladı. Ve bunu da 

gerçekleĢtirirken yukarıdan aĢağıya karar alan, merkezi yönetimin buyurgan 

araçlarını kullanarak, yerellikleri sadece bilgilendirilmesi ve talimat verilmesi 

gereken kuruluĢlar olarak algılayan bir dil kullanıyor. Kentlerimizin yeniden inĢa 

süreci siyasi iktidarın söylemsel ifadeleri okunduğunda genel kamu faydası için 

yapılmakta. Ancak uygulama ve deneyimden ortaya çıkan sonuca bakılırsa kamu 

eliyle toplumsal/kültürel örgüt ve kesimlerin dıĢlanması, devlet eliyle özel 

giriĢimlere ayrıcalıklı kazanç sektörleri oluĢturulması, yapı üretim sektöründe 

serbest rekabete zarar veren ve farklı türde hukuksuz istilalar ile soylulaĢtırılması 

biçiminde kendini göstermekte.  

Erken Cumhuriyet dönemi ve sonrasında ülke Ģehirleri kentsel ve bölgesel kalkınma 

ile ilgili yoğun komplikasyonlar için hazırlıklı değildi. Bu hızlı ve dinamik süreç 

kentsel geliĢim ve kalkınma yetkililerini özellikle 20. yüzyılın ortalarından itibaren 

hazırlıksız yakaladı. Bu tür süreçler altında  yapı üretim süreci kontrolleri yeterince 

yapılamamıĢ, bina standartları ile bağlantılı kentleĢmenin yüksek hızlı formları 

güvenli olmayan , düĢük standartlı yaĢam alanları oluĢturmuĢ ve insan ekolojisi için 

yeterince kaliteli olmayan kentler inĢa edilmiĢtir. Hızlı göç, planlı ve plansız kent 

yapma biçimleri ve bölgesel kalkınma Ģimdi yoğun bir gündem ile yüz yüze 

kalmakta: Kentsel DönüĢüm. Türkiye'de Kentsel DönüĢüm gündemi son yirmi yılda 

büyük bir sorunsal yumağı oluĢturmuĢtur ve önümüzdeki yıllarda da önemli bir 

sorun alanı olacaktır. Bu bildiri, yukarıda özetlenen süreç sonunda Kocaeli kentinde 

dönüĢüm-mekansal değiĢim gündemini tartıĢmayı hedeflemektedir. YaĢadığımız 

Ģehirlerin bu aceleci, tarafları dıĢlayan ve ciddi mağduriyetler yaratan dönüĢüm 

süreçleri ile ne yöne gittiğini kavramaya çalıĢacağız. Bu bağlamda Kocaeli‘de kent 

planlama, kentsel tasarım ve dönüĢüm gündemini kentsel-mekansal müdahaleler ile 

değerlendirmek hedeflenmektedir. 

2. Kentsel Dönüşüm: Her Tür Mekansal Değişimi Anlatma Ve Açıklama 

Çabası 

2000‘li yıllardan itibaren merkezi devlet ve yerel belediyeler eli gerçekleĢtirilmiĢ 

kentsel dönüĢüm amaçlı projeler parçacıl bir mekansal müdahale tipolojisi ortaya 

çıkardı.  Türkiyede " Kentsel DönüĢüm " den belediyelerin ve orta-büyük ölçekli 

inĢaat Ģirketlerinin anladığı genel olarak çağdaĢ kentsel politika gündeminde 

gözlemlediğimiz  toplumsal ve fiziki mekanda  tarafları kapsayıcı ve geniĢ kapsamlı 
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bir kentsel geliĢme anlayıĢını inĢa etmeye çalıĢan formlara benzememektedir.  

Güncel olarak kavram tüm mekansal müdahaleleri (mevcut veya yeni geliĢme alanı)  

kapsayacak biçimde, aĢırı kapsayıcı ifadeler ile kullanılmaktadır. Farklı pek çok 

tanımlaması olan ―kentsel dönüĢüm‖ kavramı kısaca; bozulma ve çökmeye konu 

olan kentsel alanın ekonomik, toplumsal, fiziksel ve çevresel koĢullarının kapsamlı 

ve bütünleĢik yaklaĢımlarla iyileĢtirilmesine yönelik olarak uygulanan strateji ve 

eylemler bütünü olarak tarif edilebilir. Dolayısıyla, dönüĢüm sorunları, fiziksel 

mekanın dönüĢümüne indirgenmeden, ekonomik, sosyal ve kültürel boyutları ile ele 

alınmalıdır. Yapılacak planlama çalıĢması sadece fiziksel planlama aĢamasında 

getirilecek çözümlemeler bütününden ziyade, sorunlu alanın ekonomik, toplumsal, 

çevresel ve fiziksel koĢullarının tamamının bir bütün içerisinde ele alınması 

aĢamalarını içermelidir. (Akkar,2006) 

DönüĢüm, kendi iç dinamikleri bağlamında, mevcut Ģehrin fiziksel yapısına ve 

burada yaĢayan kentlinin fiziksel, sosyal, ve ekonomik geleceği üzerine ve buna 

bağlı olarak da kentin bütün geleneklerine etki etmektedir. Bu nedenle bütün 

planlama çalıĢmalarında, sosyologlar, ekonomistler, mühendisler, mimarlar, 

plancılar ve peyzaj mimarları gibi ―kent üzerinde sözü olan‖ farklı disiplinlerin 

birlikte çalıĢması gerekmektedir. AĢağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda sorunlu 

alan olarak tariflenen bölgeler ile ilgili olarak detaylı çalıĢmaların yapılması 

gerekmektedir. Bu amaçlar: (1)Temelde toplumsal bozulmanın nedenlerinin 

araĢtırılarak, bunun ortadan kaldırılmasıyla kentsel alanların çöküntü haline 

gelmesini önlemek, (2)Kent dokusunu oluĢturan çok sayıdaki öğenin fiziksel olarak 

sürekli değiĢim ihtiyacına cevap vermek, (3)Kentsel refah ve yaĢam kalitesini 

artırıcı baĢarılı bir ekonomik kalkınma modeli ortaya koymak, (4)Kentsel alanların 

en etkin biçimde kullanımına ve gereksiz kentsel yayılmadan kaçınmaya yönelik 

stratejiler belirlemek, ve (5)Toplumsal koĢullar ve politik güçlerin ürünü olarak 

kentsel politikaların Ģekillendirilme ihtiyacını karĢılamak üzere sivil toplum 

örgütleri ve toplumun farklı kesimlerinin planlamaya katılımını sağlamak olarak 

belirtilebilir.  

Bu kapsamda deneyimlenen örneklerde 4 belirgin yöntem (araçlar seti) 

kullanılmaktadır: 

Yeniden Geliştirme: Yeniden geliĢtirme, ciddi olarak bozulmuĢ ve korunacak 

değeri olmayan yapıların bulunduğu bölgelerde kabul edilen bir yaklaĢımdır. Yerel 

yönetimler için bu yaklaĢım arazinin maksimum kullanımı, daha geniĢ taban alanı ve 

Ģehir merkezine daha yüksek gelir grupları ve bunların aktivitelerinin gelmesi ile 

avantajlı görünmektedir. Yeniden geliĢtirme yaklaĢımı, genellikle orijinal kent 

nüfusunun kentin baĢka bir kısmına yerleĢtirilmesini öngörmekte, bu da ağır sosyal 

ve çevresel maliyetler yaratmaktadır. Mahallenin yıkımı kiracılar, mal sahipleri ve iĢ 

sahipleri için sosyal ve psikolojik kayıplara neden olurken, sadece eski binaların 

değil, iĢlevsel bir sosyal sistemin de harap ediliyor olmasının, ailelerin, arkadaĢların 

dağılmasının, özellikle yaĢlı insanlara çok zarar verdiği uzmanlar tarafından 

belirtilmektedir. GeliĢmiĢ ülkelerin büyük bir çoğunluğunun artık kullanmadığı bu 

yöntem, gecekondu mahallelerinin kentin baĢka bir yerde yeniden oluĢmasını 

engelleyememesine/sağlamasına karĢın, geliĢmekte olan pek çok ülkede, konut 

koĢullarını iyileĢtirmek ve Ģehir merkezi alanlarını modernize etmek için tek uygun 

yol olarak kabul edilmektedir. 
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Rehabilitasyon: Rehabilitasyon, planlı olarak geliĢmiĢ ancak zamanla yıpranmıĢ, 

yoğunluğu        artmıĢ ve iĢlevlerini yerine getiremeyen bölgeleri yeniden değerli 

hale getirme yöntemidir.  Mevcut bölgenin yapısının muhafaza edilerek korunması, 

tamir ve restore edilmesi temeline dayanmaktadır. Rehabilitasyonun bütün 

aĢamalarında halkın katılımı beklenmektedir. Bu yöntemin sosyal yapıya etkisi ise 

iki farklı yönde geliĢmektedir. Kentsel dönüĢüm sürecine giren bölgede yaĢamakta 

olan halkın bölgeden uzaklaĢtırılıp, yerine üst ve orta sınıf alıcıların yerleĢmesi 

soylulaĢtırma olarak tanımlanırken, bölge halkının bölgede ikamet etmeye devam 

etmesi durumu zorunlu iyileĢtirme olarak adlandırılmaktadır. 

Entegrasyon: Bu yöntemle, kent kimliği korunurken, mevcut binaların yanına yeni 

binaların katılımıyla zengin bir çevre yaratılmaktadır. Alanın asıl sakinleri, bölgeden 

ayrılmayarak dönüĢüme katkıda bulunmaktadır. Mevcut olanların yanına 

konumlandırılacak yeni yapılarda çağdaĢ mimarlık örnekleri de ortaya 

konabilmektedir. Ancak çok sayıda giriĢimci ve yerel yönetime göre, entegrasyon 

yöntemi ile konut üretimi daha az karlı ve zaman kaybettirici bir yöntemdir. 

Yeniden Canlandırma: Sosyo-kültürel, ekonomik ya da fiziksel açıdan bir çöküntü 

süreci yaĢamakta olan kentsel alan parçalarının, çöküntüye neden olan faktörlerin 

ortadan kaldırılması ya da değiĢtirilmesi sonucu, tekrar hayata döndürülmesi, 

canlandırılması yöntemine  verilen isimdir.   

3. Kocaeli Mekansal Değişim Süreci: Toki Ve Kent Konut Projeleri 

Kocaeli ilinde TOKĠ ve kamu-özel ortaklığında yapı üretim ve satıĢ Ģirketi olan 

Kent-Konut‘un uygulamaları, kurumsal ve uygulama yapıları incelenerek ortaya 

çıkardıkları kentsel morfoloji ve yaĢam alanları tipolojisi tartıĢılarak paylaĢılacaktır. 

AĢağıdaki Ģekillerde TOKĠ ve KENT-KONUT projelerinin izmit ve çevresinde yer 

seçtiği alanları ve ortaya çıkan yaĢam alanı örnekleri özetlenmektedir.  

 

Harita 1: TOKĠ Kentsel DönüĢüm Proje Alanları (Kaynak: Anonim, 2013) 
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TOKĠ DÖNÜġÜM TĠPOLOJĠSĠ: Kale Yatakhaneler: Özellikleri: Parçacıl dönüĢüm 

adası, Yüksek bloklar, Sokak dokusunun yok olması, Tek tip açık alan düzenlemesi, 

Yatakhane türü dıĢa kapalı, duvarlarla korunan kent adacıkları 

 

Resim 1: TOKĠ Kentsel DönüĢüm Proje Alanları-Hava Fotoğrafları (Kaynak: Googleearth) 

 

Çizim 1: Kocaeli Kentsel Alanı Kentsel Saçılma Tipolojisi 
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Harita 2: KENT-KONUT Kentsel DönüĢüm Proje Alanları 

 

 

 

Resim 2: KENT-KONUT Kentsel DönüĢüm Proje Alanları-Hava Fotoğrafları (Kaynak: 

Googleearth) 
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Resim 3: ĠZMĠT Çevresi kentsel dönüĢüm projeleri sonrası ortaya çıkan yaĢam alanı resimleri 

 

 

Resim 4: Kent-Konut Akçakoca Projesi kentsel dönüĢüm süreci hava fotoğrafları (Kaynak: 

Googleearth) 
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Akçakoca Kentsel Dönüşüm Tipolojisi:  

Dönüşüm Öncesi: Müstakil konut bölgesi, Ruhsatsız yapı stoku, Yüksek eğimli 

arazi,  Yakın komĢuluk iliĢkisi, DüĢük nitelikli konut alanları, Afet riskli yapı stoku 

Dönüşüm Süreci Uygulamaları: Mevcut yapıların tamamen yıkılması., Arazi 

sahipleri ile satın alma-kamulaĢtırma müzakereleri., SoylulaĢtırma - mahalle sosyal 

dokusunu aĢındırma/yok etme yöntemi., "DönüĢüm kavramı" ile "ÇağdaĢ YaĢam 

Hedefleri" arasında doğrudan kavramsal sebep sonuç iliĢkisi kurma söylemi., Arazi 

düzenlemesinde yoğun istinat uygulamaları., Kentsel yaya hareketini engelleyen 

korunaklı barınma alanları oluĢturma (gated community)., Kentsel tasarım tercihi 

olarak yüksek blok-ortak açık alan tercih edilmesi  

Dönüşüm Sonrası Ortaya Çıkan Kentsel Doku Tipolojisi: Yüksek yoğunluklu 

yapı adaları., Yapı niteliğinde iyileĢme/yapım teknolojisinde yeni teknolojilerin 

kullanılması., Yüksek yapı blokları., Kent merkezine yakın alanlar., Sokak dokusu 

olmaması., Yoğun soylulaĢtırma- sosyal doku değiĢimi., Site içi, dıĢ mahalle 

kullanımına kapalı sosyal altyapı. , Güvenlik eksenli korunaklı barınma/konut 

alanları oluĢturma (gated community). , KomĢuluk iliĢkilerinde zayıflama, sosyal 

sermaye erimesi ve azalması. 

4. Kentlerin Genetiğini Tamir Etmek: Yerel Kimlikli Dönüşüm Süreci 

TOKĠ ve Kent-Konut uygulamalarının toplumsal ve kentsel paydaĢları dıĢlayıcı, 

merkezi karar alma biçimleri ile belirlenen ve parçacıl/incremental eylem biçimi ile 

ortaya çıkan kentsel saçılmanın toplumsal yapıyı parçalayıcı etkisi tartıĢılacak, 

geleneksel dokuyu dikkate almayan, mekânsal ve tarihsel süreklilik kaygısı 

olmayan, ve özellikle Ġzmit ve çevresindeki yerleĢimlerin kendilerine has mimari ve 

kentsel genetiğini olumsuz sonuçları ile birlikte değiĢtiren olgular 

kavramsallaĢtırılarak sunulacaktır. Yöntem olarak yurtiçi ve yurtdıĢı deneyimlere 

dair literatür taraması, TOKĠ ve KENT-KONUT projelerinin belgeleri ve görselleri 

ve farklı türde mekansal temsil biçimleri kullanılacaktır.  

Dönüşüm: Nedir,? Nasıl Algılanmakta? Nerede Hata Yapıyoruz?: Karar 

Vericiler (Merkezi, Yerel Kamu Ġdaresi), ―Kentsel DönüĢüm‖ Kavramını Önemli 

Ölçüde Aceleci Ve Tek (Veya Kısıtlı) Boyutlarda Ele Almaktalar. Bu Durum, 

Özellikle Yerelde (DönüĢümün Uygulandığı Alanlarda) Ciddi Mağduriyetlere Ve 

Toplumsal Doku Hasarlarına Yol Açmakta. Bu Hegemonik (Ġknaya Dayalı) Tek 

Taraflı Dil,Toplumsal Bölünmeyi Ve Kentsel Mekanda Sınıfsal Parçalanmayı 

DerinleĢtirmekte (Antonio Gramsci‘nin Ġfadeleri Ġle ―Propaganda Ġle Ġknaya Dayalı 

Toplumsal-Algısal Manipülasyon‖). Ayrıca ―Kentsel DönüĢüm‖ Her Türlü Mimari-

Kentsel Müdahaleyi Ve Her Türlü Mekansal DeğiĢimi Açıklama Ġddiasına Paralel 

Aslında Bir Kara Kutu DüĢüncesi (Black Box Thinking) Haline Gelmekte Ve Daha 

Sağlıklı Ve YaĢanabilir Kentsel Çevreler Yaratma Hedefimiz Açısından ĠĢimize 

Yarar Bir Kavram Olmaktan UzaklaĢmakta. Kapsamlı Açıklama Biçileri Ve 

Kuramların Ġçine DüĢtüğü Detayı Görememe Ve Doğal-Olağan Süreçlere Zarar 

Verme Hatasına DüĢmekte. (Her ġeyi Açıklamak Aslında Hiçbir ġeyi 

Açıklamamaktır). 

Dönüşüm Söyleminin Üretilme Alanları: Özetle Kamu Ġdaresi, Meslek Örgütleri, 

Orta-Büyük Ölçekli ĠnĢaat ġirketleri Ve Sivil Toplum Örgütleri Arasında 



KBAM 4. Kentsel ve Bölgesel AraĢtırmalar Sempozyumu 

89 

BelirginleĢen Kentsl DönüĢüme Dair Dil Farklılıkları AĢağıda ÖzetlenmiĢtir. 

(AltıntaĢ, 2012) 

1.Kamu İdaresi: Çevre ve ġehircilik Bakanlığı ve TOKĠ ile diğer yapı üretimi 

kurumları üzerinden ―ÇağdaĢ-Modern YaĢam‖ ve―Afet/Deprem Güvenliği‖ ile 

güncel ortamda ―Kentsel DönüĢüm‖ olarak isimlendirilen projeler arasında 

doğrudan iliĢki ve alternatifsizlik algısı yaratmakta. 

2.Meslek Örgütleri: TMMOB ve bağlı kurumlar ―DönüĢüm‖ün çok boyutlu ele 

alınması, kentsel ve sosyal dokuya zarar veren uygulamalardan vazgeçilmesi ve çok 

uzmanlıklı/katmanlı/düzeyli alternatifler aranması gerektiği yönünde etkinliği 

azaltılmaya çalıĢılan pozisyonlarını korumaktalar. 

3.İnşaat Şirketleri:Kentsel DönüĢüm sürecinin kendi sektörlerini lider/baĢat ve 

baskın/dominant kılmasından dolayı sürece çok boyutlu ve farklı türde sermaye 

biçimleri ile eklemlenme söylemini kullanmaktalar. 

4.Sivil Toplum Örgütleri:Sürece dahil olmaya çabalamaya veya mağduriyetlerden 

ötürü sivil ve hukuki mücadelelere devam etmekteler. 

Kapsamlı Ve Yerel Kimlikli Kentsel Dönüşüm Vizyonu 

• Kentsel DönüĢümü ―DEPREM MASTER PLANI‖ içerikli çalıĢmalara paralel 

kurgulayan, 

• Mevcut Kent Dokusunu iyileĢtirmeyi müdahale araçlarının merkezine alarak 

düĢünen, 

• Kentin farklı parçaları için planlamaya esas olacak ―KENTSEL TASARIM 

PROJELERĠ‖ni üreten veya çok çeĢitli türde araĢtırma projesi ve davetli, ulusal ve 

uluslararası yarıĢmalar ile geliĢtiren, 

• Kentsel DönüĢüm projelerinde üretilecek alanların KENT VE YAġAM KALĠTESĠ 

STANDARTLARINI belirleyen ve denetleyen, 

• ―Mevcut Dokuda KAMU-ÖZEL GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 

(GYO)‖modelleri geliĢtirerek yapı ve kentsel  yenileme maliyetlerini vatandaĢ-

paydaĢ-mülk ahipleri ile birlikte sırtlamanın yollarını arayan ve ortaya çıkacak 

artıdeğerleri tür ve çeĢitlilik açısından geliĢtiren, 

• Kendi mahallesini veya bölgesini sağlıklaĢtırmak, geliĢtirmek, dönüĢtürmek 

isteyen yurttaĢlara kurumsal ve hukuki destek veren ve bu yönde örgütlenmelerini 

özendirerek yardımcı olan, 

• Kentsel dönüĢümde yetkili ve ilgili tarafların becerilerini (tasarım, araĢtırma, 

uygulama, eğitim) ve yapabilirliklerini (örgütleme..vb)  harekete geçiren, 

• Sosyal konut üretme modellerini geliĢtirerek devam ettiren ve toplumsal fayda ve 

satınalınabilirlik ekseninde geliĢtiren bir YENĠLĠKÇĠ DÖNÜġÜM 

KURUMLAġMASI‘na gereksinim vardır. 

Öte yandan,  deprem tarihi ulusumuzun hafızasına kazınan Kocaeli ve Ġzmit‗te konut 

alanlarında yoğunluk artırımına gidilmesinin – ki Kocaeli BġB‘nin en çok trcih 

ettiği dönüĢüm teĢvik modeli budur - gerekçelerinin halka nasıl izah edileceği,  

halkla iliĢkiler ve ikna süreçlerinin nasıl gerçekleĢtirileceği konusu da önemli bir 
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sorun olarak karĢımıza çıkmaktadır. Konut alanlarında yoğunluk artırımı, gelecekte 

gerçekleĢme olasılığı yüksek Ġstanbul Depreminin etkilenme alanında olan Kocaeli 

için çok kritik bir karar  niteliği taĢımaktadır. Özetle her ilin, her kentin kendine 

özgü koĢulları ve sorunları olduğu ve tüm ülkede uygulanan planlama araçlarının 

her yerde aynı sonuçları vermeyebileceği bir gerçektir. Kocaeli BüyükĢehir 

Belediyesi kendi koĢullarını dikkate alarak, ―yaĢam ve konut alanları özelinde sosyal 

ve mekansal dönüĢüm süreçlerini‖  kente özgü hale getirmelidir.  Bu 

kurumsallaĢmanın ― kentsel tasarım kriterlerinin, dikkate alınacak tarihi, kültürel ve 

sosyal değerlerin ve süreç yönetimini tanımlayacak ortak karar mekanizmalarının‖  

kurgulandığı bir çerçevede olabileceği kanısında olduğumuzu vurgulamalıyız. 
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Öz: Planlamada sistem yaklaşımları 1980 öncesi ve sonrasında ikiye ayrılmaktadır. 1980 

öncesinde planlama hizmetleri direkt devletçe yürütülürken, plan ise yasal bağlayıcılığı olan 

hukuki bir belgedir, dolayısıyla planlama sistemi katı ve düzenleyicidir. Ancak 1980´lerde 

gücünü piyasa serbestisinden alan neoliberalizm, ekonomide devletçilik yerine özel sektör 

uygulamalarına ağırlık vermiş böylece planlama sistemine bazı esneklikler getirmiş ve 

takdirsellik özelliği kazandırmıştır. Bugün güncel akım, planlamanın performansa dayalı ve 

ihtiyaca yönelik mekan üretmesini öngörmektedir. Bu bildiride öncelikle düzenleyici ve 

takdirsel planlama yaklaşımları incelenmiştir. Sonrasında gelişmiş ülkelerde planlamada 

esnekliğin neden ve nasıl sağlandığı üzerinde durulmuştur. Çalışmanın devamında ise Türk 

planlama sisteminin bu tablonun neresinde yer aldığı tanımlanmaya çalışılmıştır. Bunun için 

planlama sistemine pratikte getirilen esneklik müdahaleleri TOKİ üzerinden incelenmiş ve 

global eğilimlerle karşılaştırılması yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Düzenleyici planlama, neoliberalizm, esneklik, planlama çıktıları, TOKİ   

 

Abstract: Planning system approaches are divided into two before and after 1980. Before 

1980, planning services were operated by government while plan was a legal and binding 

document. Thus, planning system was rigid and descriptive. However in 1980´s neoliberalism 

stemming from free market economy has removed the state control from economy and 

concentrated on  private sector applications. This has made planning system more flexible 

and discreational. Current trend offers more performance- based approach producing urban 

spaces according to necessities. In that study, firstly the features of descriptive and 

discreitional planning systmes are examined. Then the reasons and ways of providing 

flexibility are investigated via examples of developed countries.Later, the place of Turkey in 

this transition period is tried to be clarified. For this, interventions of flexibility are analyzed 

on TOKİ applications and these intervemtions are comapred with current global tendencies. 

Keywords: Descriptive planning, neoliberalism, flexibility, planning outcomes,  TOKI. 
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1.Giriş 

Son 30 yılda kent planlaması, ekonomik ve politik pek çok etkinin altında kalmıĢtır. 

Mekanı ve mekan içinde hareket eden toplumu, fiziksel, sosyal, politik ve finansal 

etkilerle kuĢatan ve Ģekillendiren, aynı zamanda tüm bu unsurlarla Ģekillenen 

planlama anlayıĢı yapısal olarak değiĢim geçirmiĢtir. Devlet egemen piyasalar ve 

yönetim düzeninin gözlendiği 1980´li yıllara dek katı bir anlayıĢla, kuralcı ve 

standart düzlemde ele alınan kent planlaması, zamanla yeni ekonomik düzene ve 

kentlerin geliĢen ihtiyaçlarına cevap vermek durumuna gelmiĢtir. Finansal bağlamda 

zayıflayan devlet otoritesi planlama hizmetleri için sağlayıcı olmak yerine 

yönlendirici aktör konumuna geçerek, özel sektöre kapılarını açmıĢ ve arazi 

geliĢtirme sürecinin baĢlıca aktörü olmaktan çıkmıĢtır. Ancak kontrol sağlamak için 

her planlama aktivitesinin koĢullarına özgü kurallar ve kriterler oluĢturulmuĢ 

böylelikle karĢılıklı olarak görev ve risklerin paylaĢımı sağlanmıĢtır. Ayrıca kentsel 

arazinin geliĢiminde planlama çıktıları ve kamu yararının sağlanmasına da yol 

açılmıĢtır. 

GeliĢmiĢ dünya ülkelerinde olumlu yönde geliĢen bu süreç, Türkiye´de aynı 

paralelde ilerlememiĢtir. Türkiye´de plan sisteminde yapılan değiĢimler ve özel 

amaçlı planlar gibi esneklik araçları, kent mekanının organizasyonunda kamu 

kurumlarına ve özellikle TOKĠ´ne planlama ayrıcalıkları yaratmıĢtır. TOKĠ´nin 

halihazırda bulunan yetkileri, planlama anlayıĢı ve uygulamaları, arazi piyasasında 

özel sektörü ileri derecede teĢvik eden ancak planlama hizmetlerinin kamu yararına 

dönüĢümünü gerçekleĢtirme noktasında açık veren bir sistem haline dönüĢmüĢtür. 

Bu bakımdan ulusal planlama yaklaĢımı, takibi ve yönetilmesi güç, sınırları tarif 

edilemez bir esnekliğe maruz kalmıĢtır. 

2. Düzenleyici ve Takdire Dayalı Planlama Sistemlerinin Gelişimi 

Sosyo- politik, kültürel ve finansal değiĢimlerle etkileĢimde olan kent planlaması, 

içinde bulunduğu dönemin koĢullarını yansıtarak onunla birlikte geliĢmektedir. Bu 

nedenle 1970´li yılların sonuna kadar devlet iradesinin ağır bastığı ulus devletler ve 

onların etkin mali politikaları altında, katı ve kanunlara dayalı bir kentsel planlama 

anlayıĢı hakim olmuĢtur. Ancak aynı dönemde planlamanın bu katı tutumla, piyasa 

serbestisini engellediği görüĢü yaygınlaĢmıĢ böylelikle 1980´lerde ortaya çıkan 

neoliberal ekonomi politikaları dönemin artan esneklik ihtiyacına da temel 

oluĢturmuĢ ve ``esneklik´´ planlama çalıĢmalarına yansımaya baĢlamıĢtır (Healey ve 

Williams, 1993).  

Planlamanın düzenleyici boyuttan daha esnek ve mekanın koĢullarına özgü bir 

anlayıĢa yönelmesi, takdire dayalı planlama anlayıĢına da kapı açmıĢtır. 1970´li 

yıllara dek planlama disiplini, devlet idaresinin himayesi altında ve ekonomi 

değiĢimlerden bağımsız geliĢen bir hizmet olarak görülmüĢtür. Ancak bu algı yerel 

otoritenin arazi arzı ve gayrimenkul geliĢtirme piyasasında artan ekonomik gücü ve 

çevresel dengeyi korumada üstlendiği düzenleyicilik rolü ile tamamen değiĢime 

uğramıĢtır. Piyasalarda harekete geçen neoliberal politikalar ise bu değiĢimi 

tetikleyen güç olmuĢtur. Bütünüyle bakıldığında, arazi tahsisi, mekanın 

yapılandırılması, altyapı hizmetlerinin sağlanması ve kentin geliĢme ve meskun 

kısımlarının düzenlenmesine dair politikalar değiĢmiĢtir. 
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2.1 Düzenleyici ve Takdire Dayalı Planlama Sistemleri Arasındaki Farklar 

Düzenleyici ve takdire dayalı planlama sistemleri hem yöntem ve süreç hem de 

uygulama bakımından farklılaĢmaktadır. Bu farklılaĢma aktörlerin rollerini, arazi 

geliĢim aĢamalarını, planın yetki sınırları ve oluĢacak kentsel dokuyu etkilediği gibi, 

planın kente ve kamuya yarattığı kazanımlarını doğrudan etkilemektedir. 

Kent arazisinin geliĢimini etkileyen temel farklardan biri, düzenleyici planlama 

sisteminin araziyi imar odaklı bir yaklaĢımla farklı kulanım zonlarına ayırmasıdır 

(Steele ve Ruming, 2012). Ġmar planı temelli bu yaklaĢım, yasal bağlılıklar ve 

standart kurallar kapsamında gerçekleĢmektedir, bu bakımdan oldukça katı ve 

belirgin sınırlara sahiptir. Düzenleyici  sistemin bir diğer özelliği, planlamanın ve 

söz konusu planın erek ve sınırlarını keskin biçimde tanımlaması yani belirleyici 

olması ve kesinlik içermesidir. Düzenleyici planlama; karar verme sürecine kesinlik 

katan bir tutumla, planlamanın nesnel ve tutarlı olmasını amaçlamaktadır. Öte 

yandan, düzenleyici planlamanın köklerini oluĢturan bu özelliklere takdirsel 

planlama etiğinde rastlanılmamaktadır. Takdire dayalı planlamada, yasa odaklı 

standart uygulamalar yerine, mekana ve koĢullara özgü esnetilmiĢ bir planlama 

anlayıĢı gütmektedir. Bu nedenle ihtiyaca yönelik karar verme süreçlerini 

barındırmakta ve katılımcı- uzlaĢmacı politikalar izlenmektedir. Planın, mekana 

Ģekil veren stratejileri yönlendiren bir araç olmak yerine, planlamanın amacı olarak 

görülmesi düzenleyici planlama anlayıĢının katılığına iĢaret etmektedir. Faludi 

(2010), düzenleyici yöntemde, planın son ürün olduğunu, geliĢtirilebilir bir obje 

olmak yerine değiĢtirilemez ve geleceği kesin olarak saptamıĢ bir belgeye 

dönüĢtürüldüğünü vurgulamaktadır. Oysa takdirsel planlama, planın performansına 

odaklanmıĢtır. Plan sadece bir çıkıĢ noktasıdır ve geliĢtirilmeye, değiĢime açıktır, 

takip edilmesi zorunlu bir doküman değildir ve geleceğe dönük kararların 

alınmasına rehberlik eder. Plan bir sonuç değil, geleceği değerlendirme aracıdır 

böylelikle plana birebir uyulması söz konusu olmaktan çıkmaktadır. 

Bir diğer fark; planlamada imar haklarının dağılımında izlenen yaklaĢımdır. 

Rivolin‘e göre (2008), düzenleyici planlama anlayıĢında imar haklarının plan yapımı 

sırasında katı biçimde belirlenmekte ve arazi kullanım planlamasına etki etmektedir. 

Ancak takdirsel planlamada imar hakları yasal, yazılı veya değiĢmez kurallar değil, 

genel politikalarla bir arada ele alınan yol göstericilerdir (Rivolin, 2008). Ġngiltere 

planlama sisteminde performans odaklı yaklaĢımı uzun yıllar baĢarılı Ģekilde 

uygulamıĢtır. Ġngiliz planlamasında, imar haklarının belirlenmesi ancak tüm olası 

projelerin değerlendirilmesinden sonra kararlaĢtırılmaktadır, ortak ve temel bir 

strateji çerçevesinde kararlaĢtırılan bu plan, yasal olarak bağlayıcı olmayan bir 

politika göstergesidir. 

Söz konusu farklar dikkate alındığında, düzenleyici planlamanın teknik bir iĢ olma 

özelliğinin ön planda olduğu görülmektedir (Elliot, 2008; Rivolin, 2008). Planlama 

teorisyenlerinin bu konudaki görüĢü de bu kanıyı desteklemektedir. Düzenleyici 

yöntemler planlamayı, mekansal geliĢime Ģekil veren teknik bir araç yaparken; 

takdirsel planlama mekan planlamasında aktörlerin rollerine stratejik olarak yön 

vermekle ilgilidir (Rivolin, 2008). 
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2.2. Planlamada Farklı Sistem Yaklaşımlarının Planlama Çıktılarına Etkisi 

Planlama etiğinin temel amacı, belli normlar dahilinde düzenli, sağlıklı ve yeterli 

kent mekanları oluĢturmaktır. Doğal, fiziksel ve yapılaĢmıĢ çevrenin dengeli bir 

kombinasyonun oluĢturulması ve toplumun faydalanmasına açık sürdürülebilir bir 

planlama sisteminin varlığı gereklidir. Bu kapsamda planlama, hem kentsel 

hizmetlerin yeterli ve kapsamlı biçimde sağlanmasını gözetmeli hem de kentlinin 

yaĢam kalitesini arttırmalıdır. Planlama sistemi ister katı ve düzenleyici nitelikte, 

isterse takdirsel olsun en temel beklenti belirli planlama çıktılarının sağlanmasıdır.  

Bu bağlamda planlamanın temel çıktıları, konut ihtiyacının sağlanması, kentsel 

teknik altyapının oluĢturulması ve mekansal kalitenin belli standartlar eĢliğinde 

düzenlenmesidir. Ancak planlama sistemlerinin bu çıktıları sağlama yöntemleri 

değiĢim gösterebilmektedir. Düzenleyici sistemlerde çıktılar doğrudan olarak plan 

yoluyla sağlanmaktadır ve planın amacı bu çıktıların edilnilmesidir ve bu nedenle 

planın hedefleri ve çıktılar arasında birebir uyum gözetilmektedir (Faludi, 2010). 

Takdirsel sistemlerde ise plan süreç içinde geliĢtirilen hareketli bir obje olduğundan, 

planlama çıktıları anlaĢmalar yoluyla esnetilebilmekte ve üzerinde eklemeler 

yapılabilmektedir. Ancak takdirsel sistemlerde planlama çıktılarının kontrolü 

planlama anlaĢmaları yoluyla sağlanmaktadır. 20. yy sonlarında devletin finansal 

gücü elinde tutan tekelci yapısı zayıfladıkça, hemen her sektörde görülen geri 

çekilme planlama hizmetlerinde de yaĢanmıĢtır. Böylelikle altyapı, konut ve diğer 

kent hizmetlerinin üretiminde kamu- özel sektör ortaklığına dayanan planlama 

anlaĢmaları, yerel yönetimler tarafından gittikçe daha fazla kullanılmaya baĢlamıĢtır 

(Campbell vd., 2000), hizmetlerin özelleĢtirilmesi söz konusu olmuĢtur 

(Kadirbeyoğlu ve Sümer, 2012). 

Planlama çıktıları içinde yer alan ve kentsel arazinin en büyük kullanım alanlarından 

birini oluĢturan temel fonksiyon konut alanlarıdır. Konut alanlarının planlama 

ilkeleri doğrultusunda nitelikli ve yeterli biçimde sağlanabilmesi ise düzenleyici ve 

takdirsel planlama sistemlerinde farklı yollarla edinilmektedir. GeliĢmiĢ ülkelerin 

çoğunda ise konut arzının sağlanması ve kent arazisinin geliĢtirilmesinde teĢvik 

faktörü sıkça kullanılmaktadır (NHPAU, 2009). Planlama hizmetlerinin kamu 

yararını dengelemesi noktasında önem arz eden bir nokta piyasa konutu ve sosyal 

konut dengesinin sağlanmasıdır. GeliĢmiĢ ülkelerde piyasa konutu ve sosyal konut 

üretimi birbirine bağlı olarak geliĢmektedir ve özel sektör bu üretimin öncü 

aktörüdür (NHPAU, 2009; Özkan, 2012;). Örneğin, Ġngiltere‘de, Section106 adlı 

yasal bir araç sayesinde konut piyasasını kontrol etmektedir. Section106 ile hem 

konut üretimine yeterlilik kazandırılmakta, hem de konut üretiminde kamu ve özel 

sektörün rolleri belirlenmektedir. 

Kentsel teknik altyapının sağlanması noktası da planlama çıktılarının bir diğer 

ayağını oluĢturmaktadır. Devletler 1980 sonrasında yaĢadıkları finansal zorluklar 

nedeniyle altyapı ihtiyaçları ile diğer sosyal ve çevresel hizmetlerin karĢılanması 

için alternatif fon arayıĢına girmiĢtir.  Böylelikle, altyapı ihtiyaçlarının mali yükünün 

hükümetten, müteahhit firmalara veya konut tüketicileri yönüne kaydırılması 

hedeflenmiĢtir. Hizmetlerin sağlanmasında yaĢanan bu yeni boyut, altyapı 

hizmetlerinin özelleĢtirilmesini gündeme getirmiĢtir. Ancak bu durum düzenleyici 

planlama ve takdirsel planlama sistemlerinde farklılık yaratmıĢtır. Genel olarak 

düzenleyici planlama sistemlerinde, kamu idaresi altyapı hizmetlerinin doğrudan 



KBAM 4. Kentsel ve Bölgesel AraĢtırmalar Sempozyumu 

95 

sağlayıcısı olma pozisyonundadır. Ancak finansal darboğazlar devletlerin üretimdeki 

rolünü değiĢtirmiĢ, yerel idare merkezi yönetimin birer müdürlüğü gibi hareket 

ederek hizmetlerin yeterli sağlanmasına dair kontrolör olmuĢtur. Böylelikle altyapı 

hizmetlerinin sağlanmasında özel sektöre dayalı bir rota çizilmiĢtir. Kentsel 

hizmetlerin kamu idaresi kontrolünde ama ağırlıklı olarak özel sektör tarafından 

üretildiği bu sistem ise takdirsel planlamanın yöntemi olmuĢtur. GeliĢmiĢ ülkelerde 

bu süreç tıpkı konut üretiminde olduğu gibi, altyapı inĢasında da planlama 

anlaĢmalarını öne çıkmasını sağlamıĢtır. Örneğin, Ġngiltere´de, 1990´lı yıllarda ise 

mevzuatta yapılan yeni düzenlemeler ile (Planlama ve Bedel Yasası) planlama 

yükümlülükleri ve anlaĢmalarının içeriğine yönelik tanımlamalar getirilmiĢtir 

(Özkan, 2012). Böylelikle planlama anlaĢmaları ile sağlanan altyapı hizmetleri 

önceden kamu sektörünün sorumluluğunda olup yerel ve ulusal vergiden 

karĢılanırken, son yirmi yıldır kamu sektöründen özel sektör yönüne kaymıĢtır. 

Ancak burada vurgulanması gereken nokta, Ġngiliz planlamasının takdir yetkisini 

kullanırken, duruma ve planlama alanına özgü davranıĢ biçimidir. Her bir planlama 

alanı için kamu ve özel sektör arasında yapılacak anlaĢma farklıdır. Planlama 

alanının gereklerine göre altyapı nitelik ve niceliği belirlenmektedir. Bu noktada 

yasal bağlayıcılığı olan kanunlara değil, aktörler arası uzlaĢmaya dayalı anlaĢmalar 

imzalanması sistemin esnek oluĢunun temelini oluĢturmaktadır. Yatırımcı bu 

anlaĢmalar yoluyla istenirse kamusal kazanım kapsamında konut ve altyapı 

üretimini direkt sağlayabilmekte veya bu hizmetlerin bedelini ödeyebilmektedir.   

Genel olarak düzenleyici ve takdirsel planlama sistemleri arasında planlama 

çıktılarının üretimi konusunda yaĢanan farklılık aktörlerin rolleri ve finansal 

yetkilerini kullanmaları üzerinedir. Düzenleyici planlama sistemlerinde devlet, kamu 

hizmetlerinin hem finansal hem de inĢa açıdan karĢılayıcısı konumundadır. Hizmet 

sağlanma noktasında özel sektörle anlaĢma yapıldığında ise, bu anlaĢma standart 

koĢullar ve kanunlar kapsamında gerçekleĢtirilmektedir. Bu bakımdan arazi 

geliĢtiricisinin yapılaĢma izni almasına giden yolda karĢılaması gereken Ģartlar 

bellidir. Diğer yandan takdirsel sistemler yapılaĢma izni verme aĢamasında özel 

sektörle pazarlık yapma yoluna gitmektedir. Pazarlık unsuru; standart oranlar ve 

kanunlara bağlı kalmaksızın, alanının ihtiyaçlarına özgü biçimde, planlama çıktıları 

üzerinde tartıĢılabilmesini sağlamaktadır. Bu açıdan özel sektör yapı izni elde etme 

yolunda, oldukça geniĢ bir yelpazede kamusal yatırım yapma yoluna teĢvik 

edilmektedir. 

3.  Türk Planlama Sisteminde Düzenleyici-Takdirsel Planlama İkilemi 

Türk plan sistemi belirleyici hukuki bir çerçeve kapsamında, hiyerarĢik yetkisel 

iliĢkilerden oluĢan bir yapıya sahiptir. Kanunlar ve yönetmeliklere dayalı zorunlu 

prosedürler, planlamanın dikey etkileĢimli yapısına dayanak oluĢturmakta, bu 

bakımdan plan süreci katı bir iĢlerlik göstermektedir. Planlama alanı yapılaĢma 

Ģartlarının plan yapımı sırasında önceden belirlenmiĢ olması ve üzerinde bir uzlaĢıya 

gidilemez biçimde katî nitelik kazanması, planın geliĢtirilmeye imkan vermeyen bir 

son ürün olmasını sağlamaktadır. Sözü geçen nedenler planlamayı düzenleyici 

boyuta taĢımaktadır. Ancak plan yapımına esneklik getiren yasal düzenlemeler ve 

deregülatif politikalar uygulamayı kolaylaĢtırmakta ve takdirsel planlamaya 

yaklaĢtırmaktadır. 



H. Aysun Özkan, ġ. ġence Türk 

96 

3.1 Türk Planlama Sisteminin Düzenleyici Planlama Kapsamında 

Değerlendirilmesi 

Düzenleyici planlama sistemleri, plan yapımını yasal prosedürlerle çerçeveleyen, 

planı uyulması zorunlu legal belge olarak onaylayan ve planlama alanının yapılaĢma 

koĢullarını pazarlık konusu etmeksizin önceden onaylayan bir yapıya sahiptir. 

Türkiye´de mevcut planlama sistemi de bu özellikleri taĢımaktadır.  

Plan sisteminin düzenleyicilik niteliği taĢıması birden çok nedene 

bağlanabilmektedir. Bunların ilki plan ölçekleri ve kapsamları arasındaki sıradüzen 

(Demir, 2009), planların noktasal değil bütüncül bir bakıĢ açısı ile kademeli plan 

birlikteliği (Ünal, 2003; Türk ve Türk, 2006; Demir, 2009) içinde sunulması 

belirleyici sınırlar oluĢturmaktadır. Düzenleyici planlama sisteminin yarattığı 

katılığın Türkiye üzerine bir diğer yansıması da planların yasal bağlayıcılık 

üzerinedir. Planlar ve plan notları düzenleyici idari iĢlem sınıfında yer alırken 

(Yayla, 1975; Akçura, 1982; Kansu, 1994; Sancakdar, 1996; Ünal, 1996; Kalabalık, 

2003), imar planları baĢlı baĢına kanun niteliğindedir. Bu nedenle uyulması zorunlu 

bir belge olmaktadır. 

Kent mekanına müdahale ve düzenleme aracı olarak girdi sağlayan imar planlarının, 

bir son ürün olarak gören geliĢmeye kapalı yapısıdır (Bademli, 2002). Ġmar planları 

gün geçtikçe bütüncüllükten kopan parsel üretimi merkezli bir iĢe dönüĢmüĢtür 

(Ünlü, 2006). Parsel odaklı planlamada sürecin teknik bir iĢe dönüĢtürülmesi ve plan 

kararlarının mutlak doğrular olarak iĢlev görmesi, mekanı bu mutlaklık içinde 

sıkıĢtırmaktadır. Böylelikle plan; bu mutlaklığa uyum sağlamak zorunda kalan, 

verimi kısıtlanmıĢ, bürokratik bir iĢleme dönüĢtürülmektedir (Ünlü, 2006; Özkan, 

2012). Katılımcı felsefeden oldukça uzak ve kurallı süregelen bu yaklaĢım, aktörlere 

bağımsız roller biçerken, ortak amaç için çalıĢma güdüsünü teĢvikten uzak 

kalmaktadır. 

EleĢtirilerin sonuncusu ise plan anlayıĢının statik bir projeksiyon yaklaĢımıyla 

örtüĢtürülmesidir. Uzun vadeli 10, 20, 30 yıl gibi süreleri kapsayan kent planları, 

planlama sürecinin dinamizmini göz ardı ederken, Ģartların değiĢebileceğine göz 

yummaktadır. Böylece onaylanan plan, uygulama sürecinde karĢılaĢılabilecek 

güçlüklere karĢı esnekliğini yitirmektedir (Aykut ve Öztimur, 1992; Altın, 2006). 

Tüm sebepler göz önüne alındığında, Türk plan sistemi hem planlama organları ve 

planlar arasında yetki ve kapsam hiyerarĢisi, hem de planların yasal kapsamı 

bakımlarından oldukça sıradüzensel bir iliĢki ve kesinlik içinde gözükmektedir. Bu 

durum planlama sisteminin katılık eleĢtirisine maruz kalmasına neden olmaktadır 

(Özkan, 2012). 

3.2 Planlama Sistemini Esnekleştirme Araçları  

Planlama sistemi iĢleyiĢinde belirli kurallara tabi ve sınırlandırılmıĢ biçimde iĢlerlik 

göstermektedir. Bir önceki bölümde Türkiye´de sistemin hangi noktalarda katı 

olduğu tartıĢılmıĢtır. Ancak planlama iskeletinin genel yapısı 1980´lerden bu yana 

ülkemizde de değiĢime uğramıĢtır. 

Gözle görülür değiĢimler birkaç baĢlıktan oluĢmaktadır. Bunlar; plan notlarının 

amaç dıĢı geniĢletilmiĢ kullanımları, plana dıĢtan yapılan müdahaleler (tamamlayıcı 

planlar ve imar planı değiĢiklikleri), özel amaçlı planların plan hiyerarĢisinden 
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yarattığı bozunum ve en son 2000´lerde baĢlayan merkezi hükümet kurumlarına 

dağıtılan planlama yetkileridir. Bunlardan plan notları; plan yapım aĢamasında 

ortaya konan ve bazıları Ġmar Kanunu´na aykırılık gösteren uygulamaları 

kapsamaktadır. Tamamlayıcı planlar, mevcut planın geliĢen koĢullara karĢın 

yetersizliğini gidermek veya yeni oluĢan durumlara adaptasyon sağlamak üzere 

yapılan imar planı değiĢiklikleri, plan revizyonları ve ilave planları içerirken, plan 

notları ise yapılmakta olan plana iĢlerlik sağlamak ve uygulamaya bazı normlar 

kazandırmak için aktif olarak kullanılmaktadır (Altın, 2006; Karadavut, 2008; 

Özkan, 2012). Özel amaçlı planlar ise bizzat Ġmar Kanunu´nda yer alan, koruma 

veya kullanım itibariyle özel nitelik taĢıyan alanlardır. Ancak özel amaçlı plan 

kavramı 1980´li yıllarda planlama sistemine dahil olmuĢ olsa da, bu planları yapacak 

idarelerin yetkilerindeki geniĢleme ve deregülatif etkilerin en fazla hissedildiği 

dönem 2000´ler olmuĢtur. Merkezi yönetime birimlerine ve bakanlıklara tanınan 

serbestleĢtirici planlama hakları, özel amaçlı planlar ile bir araya geldiğinde kent 

mekanına önemli derecede müdahale hakkı sağlamıĢtır. Bugün devletin kent 

mekanına müdahalesine en çok konu olan kurum TOKĠ olup, sözü edilen 

deregülasyon politikalarıyla konut piyasasını yönlendirmektir.  

3.3. Türkiye´de Düzenleyici Planlama Sisteminde Yaşanan Dönüşüm- 

TOKİ´nin Yetki ve Uygulamaları ve Planlama Sistemine Etkileri 

1980 öncesi ülkemizde çeĢitli yasal araçlar yoluyla gecekondulaĢma yasal hale 

getirilmiĢ ve gecekondular satılabilir- pazarlanabilir birer meta haline dönüĢtürülmüĢ 

öte yandan konut politikalarında sağlam adımlar atabilmek adına toplu konut 

kavramı ortaya konmuĢtur (Türkiye Ulusal Rapor ve Eylem Planı, 1996). Toplu 

konut kavramını destekleyecek uygulamalar kooperatif ve kooperatif üst birlikleri 

örgütlenmeleri, Toplu Konut Ġdaresi‘nin (TOKĠ) konut üretimi, yerel yönetim ve 

TOKĠ iĢbirliği ile oluĢan toplu konut alanlarının geliĢimi ve özel giriĢimcilerin ve 

Türkiye Emlak Bankası‘nın gerçekleĢtiği toplu konutlar gibi uygulamalardır. Kent 

makroformunu etkileyen, hem konut üretimi hem de kentsel dönüĢüm süreçlerini 

baĢlatan yasal kaynaklar 1984 tarihli ‗3030 sayılı BüyükĢehir Belediye Kanunu‘, ve 

bir yıl sonra yürürlüğe konan ‗3194 sayılı Ġmar Kanunu olmuĢ ancak bu yasalar 

verimli bir konut politikasının oluĢturulması ve barınma sorunun çözümünde yeteri 

kadar etkinlik sağlayamamıĢtır. Bunun üzerine 1984 yılında yürürlüğe giren Toplu 

Konut Yasası ile konut sorunu aĢılmaya çalıĢılmıĢtır (Dedeağaç, 2010). Konut 

üretiminin yanında kentsel dönüĢümü de göz önüne alan 2985 sayılı yasa, konut 

ihtiyacının giderilmesi için toplu konut projelerinin hayata geçirilmesini, eylem 

planı kapsamında gecekondu alanlarının dönüĢtürülmesini ve tarihi konut stokunun 

iyileĢtirilmesini öngörmüĢtür. Ayrıca, belediyelerin konut üretimi alanına girmesini 

teĢvik etmek için toplu konut fonundan yararlanma imkanları yaratılmıĢtır.  

1980´lerin baĢında ilk olarak 2487 sayılı yasa ile konut sorunu çözülmeye 

çalıĢılmıĢtır. Ancak bu yasa beklenen baĢarıyı sağlayamamıĢtır, Bunun nedeni yasa 

kapsamında oluĢturulan fonun bireysel konut üretiminden çok toplu üretimi 

desteklemesi ve fonun kullanımı konusunda bazı sosyal nitelikli sınırlamalarla 

karĢılaĢılmasıdır. Bireysel konut yapımına ket vuran bu yasa fazla ömürlü olmazken 

gerek 1980 sonrasının küresel politikalarının etkisiyle gerekse konut üretiminde 

etkin olan yap-satçıların dıĢlamıĢ olmasının yarattığı siyasi baskı sonucunda kanun 

değiĢtirilmiĢtir. 2985 sayılı Kanunla, eski kanunda var olan konut ihtiyacının ―toplu 
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konut inĢası suretiyle karĢılanması‖ ibaresi metinden çıkarılmıĢtır. 2985 sayılı 

Kanun ferdi kredi imkânı getirmiĢ, konut edinmek için Ģart koĢulan daha önceden ev 

sahibi olmamak Ģartı da kaldırılmıĢtır. Toplu Konut Fonuna ait kaynaklar 

değiĢtirilmiĢ, daha önce genel bütçeden verilmesi düĢünülen pay kaldırılmıĢ, 

dönemin anlayıĢına uygun olarak, genel bütçe gelirleri dıĢında kaynakların 

kullanılması öngörülmüĢtür (Karasu, 2009). Ancak yinede Toplu Konut Fonu 

sayesinde konut üretiminde ileri seviyede baĢarı sağlanabilmiĢtir.  

Öte yandan burada önemli olan nokta devletin konut soruna bakıĢı ve yasaları nasıl 

revize ettiğidir. 2985 sayılı yasanın amacı aslında düĢük gelir kesimine konut 

sağlamak değil,  ekonomi piyasalarını canlandırmak ve konut sektöründeki aktörleri 

teĢvik etmek olmuĢtur. 2000 sonrasında atılan adımlar, kanun ve yönetmeliklerde 

yapılan düzenlemeler ve devlet kurumlarına verilen yetkilerin kapsamı da bu 

durumu destekler niteliktedir. Özellikle konut üretiminde ve kentsel dönüĢümde 

merkezi kurumlar arasında bölüĢtürülen yetkilere karĢın, yerelin temsilcisi olan 

belediyelere hiçbir görev verilmemesi ve saf dıĢı tutulması bu durumun bir 

göstergesidir. 

TOKĠ yetkilerinin geniĢlemesi ve uygulamaların esneklik kazanması açısından en 

dikkat çeken dönem 2000 sonrası yaĢanmıĢtır. Bu dönem, TOKĠ´nin kurumsal 

yapılanmasını, kaynaklarını, yetki sahasını ve hem de inĢaat alanlarını bütün devlet 

kurumlarından daha üst seviyeye taĢımıĢtır. Toplu Konut Ġdaresi için yeni gelir 

kalemleri tanımlanmıĢ, Arsa Ofisi´nin yetkileri ve arsa stoklarının kuruma devri 

sağlanmıĢtır. Kurum ayrıca piyasa aktörü rolünde konut ve konut dıĢı yatırım 

yapma, arsa karĢılığı hasılat paylaĢımından pay alma, gecekondu alanlarının 

dönüĢümünü sağlama, Ģirket kurma veya Ģirketlere ortak olma, kendi planlarını 

hazırlama- onama, uygulama (parselasyon) ve ruhsat verme, kamulaĢtırma ve diğer 

geniĢletilmiĢ hakları da edinmiĢtir. Özellikle plan yapımına dair kazandığı yetkiler 

ile kentin mekansal stratejileri ve geliĢme yönünü direkt belirlemeye muktedir 

olmuĢtur. Yasalarla kendine tanınan muafiyetlerle müteahhit rolüne bürünmüĢ, 

konut alanlarının üretiminin çok üzerinde yetkiler edinmiĢ, kentin konut piyasasında 

bir tekel haline gelerek özel sektör için adeta bir iĢveren konumuna eriĢmiĢ ve 

rekabeti güç bir pozisyona eriĢmiĢtir. Planlı geliĢme perspektifi gözetmeden, 

planlara bağlı kalmadan isteği ve inisiyatifleri doğrultusunda yerleĢim alanları 

açması, arsa temini sürecinden baĢlayarak, kamulaĢtırma, proje hazırlanması ya da 

hazırlattırılması, ÇED raporu hazırlanması ya da hazırlattırılması, projenin 

uygulanması ve hatta ruhsatın verilmesine kadar tüm süreçleri kendisi kurgularken, 

denetlenemez bir konuma gelmiĢtir. 2011 ve 2012 yıllarında yürürlüğe giren 

KHK´ler ve kanunlar yoluyla, kentsel dönüĢümde Çevre ve ġehircilik Bakanlığı´yla 

birlikte görev alma imtiyazını da yakalamıĢtır.  

Sonuçta, kuruluĢ amacı her ne kadar devlet imkanları ile dar gelirli kesime konut 

üretme, sosyal konut sağlama amacı taĢısa da bugün bu amacın dıĢına taĢmıĢtır. 

Günümüzde TOKĠ‘ nin yürüttüğü faaliyetler kar amaçlı hale gelmiĢtir. Planlama 

prosedürü, daha çok projeci bir yaklaĢım kazanmıĢ ve kent arazisinin rant objesi 

olmasına olanak sağlamıĢtır. Böylece TOKĠ, bir devlet kurumu olarak kent arazisini 

en fazla ihlal eden ve kamu yararı ve ihtiyacı ötesinde kullanıma açan kurumlar 

arasında ilk sırayı almıĢtır. 
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3.4 TOKİ Uygulamalarının Mekana ve Planlama Çıktılarına Etkileri 

TOKĠ uygulamalarının kent mekanını etkilemesi ve planlama sisteminde konumunu 

güçlendirmesi de 2000´li yıllarda artıĢ göstermiĢtir.  Çünkü bu dönem, TOKĠ´nin 

yasal düzenlemelerle güçlendiği ve inĢaat sektöründeki üretim patlamasına katkıda 

bulunduğu dönem olmuĢtur (Balaban, 2012). .Merkezi ve yerel yönetimler, 2002 

sonrası inĢaat sektörünün harekete geçirilmesinde aktif rol almıĢtır bu rol ise 

deregülasyon ile sağlanmıĢtır. Ancak TOKĠ´nin kazandığı yetkiler ve özel sektörün 

piyasadaki rolü kapsamlı biçimde ele alındığında, planlama çıktıları açısından 

yararlı bir dönüĢüm olmamıĢtır. 

Planlama çıktılarının verimli ve kamusal fayda sağlayacak biçimde edinilmesi 

kavramı, TOKĠ faaliyetleri üzerinden iki noktada incelemek mümkündür. Bunlar; 

konut üretimi ve mekansal kalitenin sağlanmasıdır. Her iki baĢlık, hem sosyal konut 

hem de piyasa konutu kapsamında ele alınmalıdır. 

Konut üretimi sosyal ve piyasa konut üretimi olarak iki noktadan önem 

kazanmaktadır. TOKĠ kuruluĢu amacı ve faaliyet alanları bakımından birincil olarak 

sosyal konut üretmekle görevli konumdadır. Ancak özellikle deregülasyon yaklaĢımı 

ve beraberinde TOKĠ´nin yenilenen görev tanımları, kurumun öncelikli faaliyet 

alanını piyasa konutlarının üretimini desteklemeye dönüĢtürmüĢtür. Bu dönüĢümün 

baĢlıca sebebi 2003 yılında yapılan yasal bir düzenleme ile TOKĠ´nin faaliyetlerine 

kaynak sağlamak için, kar amaçlı projelere ortaklığının desteklenmesi olmuĢtur. 

Ayrıca hasılat paylaĢımı yöntemi de, özel sektörün piyasa konutu yatırımlarının 

desteklenmesinin bir diğer ayağını oluĢturmaktadır. Ancak burada dikkat çekilmesi 

gereken nokta, TOKĠ ve özel sektörün konut üretimini destekleme biçimi ve bu 

üretimin kamuya dönüĢümüdür. ÇalıĢmanın literatür araĢtırması bölümünde, 

geliĢmiĢ ülkelerin konut üretimi konusunda özel sektörle yaptığı anlaĢmalar ve bu 

anlaĢmalar kapsamında hem sosyal hem de piyasa konutu üretimine denge 

getirildiğinden bahsedilmiĢtir. Konut üretimine getirilen bu eĢitlikçi yaklaĢım ile, 

özel sektörün edindiği imar haklarına karĢılık, ürettiği piyasa konutlarının belli bir 

oranında sosyal konut üretmesi beklenmektedir. Bu kapsamda üretilen sosyal konut, 

piyasa konutlarıyla aynı alanda veya yakınında olabileceği gibi, planlama otoritesi 

tarafından belirlenen kentin baĢka bir ihtiyaç alanına da devredilebilmektedir. Oysa 

TOKĠ uygulamaları, planlama sisteminin konut üretimine imtiyazcı yaklaĢımını 

desteklemektedir. Piyasa temelli üretim desteklenerek, arazi değerlerinin yükseldiği 

kıymetli alanlar, arttırılmıĢ imar hakları ve hasılat paylaĢımı ile özel giriĢimciye 

devredilmektedir. Ancak bu türlü konut üretimi özel sektörün kârını maksimize 

etmektedir ve buna karĢılık özel sektörden kamu yatırımı beklememektedir. 

Kurumun payına düĢen hasılat ise piyasa konutu geliĢtiricisinin kazancına oranla 

oldukça düĢük görülmektedir. 

Bir diğer konu TOKĠ uygulamalarının sağladığı mekansal kalite üzerinedir. Ancak 

bu da çift taraflı bir durumdur. TOKĠ uygulamaları bir yandan dar gelirli için 

üretilen sosyal konut alanlarını, diğer yandan TOKĠ´nin hasılat paylaĢımı ile özel 

sektöre yapı izni sağladığı lüks konut alanlarını kapsamaktadır. Bilindiği üzere 

ülkemizde TOKĠ´nin sosyal konut uygulamalarının eleĢtiri noktalarından biri, 

mekansal kaliteye yönelik tutarlı bir yol izlenmemesidir. Hem konutların yapı 

kalitesi hem de çevreleriyle olan iliĢkisi üzerine çok sayıda eleĢtiri gelmektedir. 

DüĢük kaliteli malzeme, konutların sabit tipoloji ile bölgesel farklılıklar 
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gözetilmeden inĢası ve konut alanlarının teknik ve soysal altyapı bakımından 

yetersizlik göstermesi önemli sorunlar olarak görülmektedir. Ancak mekansal kalite 

ve standartların sorun noktasına geldiği esas konu, özel sektörün ürettiği piyasa 

konutu alanlarına verilen yüksek imar hakları ve yapılaĢma ayrıcalıklarıyla ilgilidir. 

TOKĠ´nin gelir kalemlerini arttıran yasal düzenlemeler arttıkça, özel sektöre imar 

hakları ve yapılaĢma koĢullarıyla ilgili gösterilen esnekliklerde artmıĢ ve zamanla 

birer imtiyaza dönüĢtürülmüĢtür. Arazi geliĢtirme sürecine konu olan piyasa konutu 

ağırlıklı yerleĢim alanları, çoğunlukla çevresinin yapılaĢma koĢullarından bağımsız 

ve dokusal bir bütünlük oluĢturmaksızın inĢa edilmekte, hem geliĢtiriciye hem de 

TOKĠ´ye kâr sağlamak amacıyla yüksek katlı ve yoğun yapılaĢmaya imkan verecek 

biçimde geliĢtirilmektedir. Böylelikle yerel yönetimlerin planlama alanı sınırları 

içinde, birbirinden bağımsız yapılaĢma karakteristikleri gösteren, üst gelir grubuna 

yönelik alanlar oluĢmaktadır.  

Bütünüyle bakıldığında TOKĠ´ye verilen planlama yetkileri ve piyasayı düzenleme 

rolü, kentin üst gelri zümresine hitap eden yaĢam alanlarının planlamasına temel 

oluĢturan ancak planlama alanının bütünlüğünü göz ardı eden bir yaklaĢıma 

yönelmektedir. 

3.5 TOKİ´nin Planlama Sistemi ve Planlama Çıktılarına Yönelik Etkileri 

Üzerine Tartışma       

3.5.1 Kent İçi Alanlarına Yönelik Etki: Ayazma Gecekondu Dönüşüm ve 

Kentsel Yenileme Alanı  

Ġstanbul yerleĢik alanı içinde, kent merkezinde arazi değerlerini artıĢ gösterdiği 

önemli akslardan biri Ġkitelli´dir. TEM Otoyolu üzerinde yer alan, BaĢakĢehir 

Ayazma gecekondu alanı ise, kent içi meskun alanda 120 ha büyüklüğünde önemli 

bir alanı kapsamakta olup, niteliksiz ve kaçak yapı stoku ile dönüĢüme konu 

olmuĢtur. Bölgede 2004 yılında, Bakanlık Olur´u ile baĢlayan yenileme çalıĢması 

kapsamında, ilgili belediye, TOKĠ ve ĠBB arasında bir protokol imzalanmıĢ, bu 

protokol gereğince alanda planlama çalıĢmasına baĢlanmıĢtır. Mülkiyet deseninin 

büyük çoğunluğu Ģahıs, hazine ve tescil harici olarak belirlenen Ayazma´da,  yapı 

stoku ve hak sahipliği analizleri yapılmıĢtır. Buna göre alanda hem tapulu hak 

sahipleri hem de iĢgalcilerin olduğu belirlenmiĢtir. Toplanan verilen ıĢığında her iki 

grubun alandan taĢınmasına rehberlik edecek farklı anlaĢmalar gerçekleĢtirilmiĢtir. 

AnlaĢmaya varılmasından sonra alan sakinleri, Ayazma yenileme alanının yaklaĢık 4 

km uzağında, TEM Otoyolu´nun karĢı tarafında inĢa edilen Bezirganbahçe Toplu 

Konut alanına yerleĢtirilmiĢtir. Tasfiye edilen Ayazma yerleĢmesinde 1/5000 ölçekli 

nazım plan o dönem Ġstanbul Çevre Düzeni Planını´da eĢ zamanlı yürütmekte olan 

ĠMP´ya devredilirken, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ise TOKĠ tarafından 

hazırlanmıĢtır. Planlama çalıĢması sırasında alan TOKĠ tarafından üç bölgeye 

ayrılmıĢtır; bunlardan iki tanesi kentsel yenileme ve gecekondu dönüĢüm projesi 

kapsamında sosyal konut ve altyapı ile donatılmaya ayrılırken, üçüncü alan Emlak 

GYO ve Akdeniz ĠnĢaat arasında hasılat paylaĢım tekniğine dayanan piyasa konutu 

üretimine ayrılmıĢtır. TEM Otoyolu bitiĢiğinde yer alan ve Ayazma bütününe 

kıyasla yüksek eriĢilebilirlik ve arazi değerleri gözlenen 20 ha büyüklüğündeki alan, 

TOKĠ tarafından hazırlanan uygulama imar planında ayrıcalıklı imar hakları ve plan 

notlarıyla kuĢatılmıĢtır. Bu nedenle, alan sakinlerinin tamamen dıĢlanmadığı, 
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anlaĢma dahilinde eski yaĢam alanlarına yakın bir sosyal konut yerleĢimine taĢındığı 

proje sosyal açıdan bir bakıma baĢarılı görülse de;  boĢaltılan alanın yeniden 

yapılanması sırasında, kurumsal planlama gücünün ve planların mekanı ranta 

yönlendirme adına nasıl kullandığının en açık örneklerinden biri olmuĢtur. 

Ayazma Kentsel Yenileme Projesi´nin piyasa konutuna dönük geliĢtirilen 20 ha 

büyüklüğündeki kesiminde, geliĢtirici tarafından 3100 konut üretilmiĢ, alan avan 

proje uygulaması sonucu geliĢtirilmiĢtir. Ancak alanın yapılaĢma koĢulları 

incelendiğinde geliĢtiriciye tanınan imar haklarının, planlama çıktılarının kamuya 

dönüĢümünden uzak kaldığını göstermektedir. Bu durum planlama çıktılarının hem 

konut hem de mekansal kalite ve altyapı üretimi ayağına aynı olmuĢtur. 

 

Konut üretimi noktasından bakılığında; piyasa konutu üretimi ile alandaki konut 

yoğunluğu önceki durumuna göre yaklaĢık on kat arttırıldığı görülmektedir. TOKĠ 

tarafından hazırlanan uygulama imar planında, avan proje kapsamında yapılaĢma 

koĢullarının ucu açık bırakılması, kat yükseklikleri ve yoğunluklara dair bilgi 

verilmemesi, geliĢtiricinin yoğun bir konut üretimine girmesine dayanak 

oluĢturmuĢtur. Planda ayrıca yapılaĢmanın biçimi, yapı malzemelerinin türü- kalitesi 

veya standartları gibi hususlar, arazi geliĢtiricisinin kontrolündedir. Planın özellikler 

dikkate alındığında, özel sektörün yararına alınmıĢ proje kararları olduğu 

görülmektedir. Buna karĢın özel sektör, geliĢmiĢ ülke örneklerinde bahsedildiği 

türden anlaĢmalar ile planlama alanı içinde veya dıĢında belirli bir oranda sosyal 

konut üretme yükümlülüğüne tabi tutulmamıĢtır. TOKĠ ile yapılan hasılat paylaĢım 

anlaĢması ise, alanda farklı gelir gruplarını bir arada ve etkin biçimde yerleĢtirmeyi 

öngören bir planlama anlayıĢına temel sağlamamıĢtır. Ayazma alanının diğer 

kısımlarında sosyal konut üretimine yer verilmiĢ olsa da, bu üretim TOKĠ tarafından 

farklı firmalara ihale edilmek suretiyle karĢılanmıĢtır. Böylelikle piyasa konutu 

üreticisinin, aktif olarak sosyal konut üretiminde yer almasını sağlayacak kapsamlı 

bir süreç tasarlanamamıĢtır. 

Alanda altyapı hizmetlerinin üretimi de benzer Ģekilde gerçekleĢmiĢtir. Planlama 

otoritesi tarafından avan proje ile geliĢtirilmiĢ alanın sosyal ve teknik altyapı 

ihtiyaçları dair bir belirleme ve kıstas getirilmemiĢtir. Planlama otoritesinin, tıpkı 

yapılaĢma koĢullarında olduğu gibi altyapı ihtiyacına da yönlendirici bir etkide 

bulunmamıĢ olması 20 ha büyüklüğündeki alanın, Ayazma bütünün ihtiyaçlarından 

soyutlandığını göstermektedir. Altyapı üretimindeki bir diğer sorun, alan içinde 

temin edilen donatıların yalnızca site kullanımına açık olmasıdır. DıĢ mekanla bir 

iliĢkisi kurulmayan bu türlü bir altyapı yatırımı, yine tek taraflı olmakta, kamusal 

fayda sağlamamaktadır. Bu durumda alan içinde özelleĢtirilmiĢ donatılara yer 

verilmiĢ, geliĢtiriciden ayrıca kamu kullanımına açık altyapı üretmesi ise 

istenmemiĢtir. Üstelik arazinin alan içi altyapısı (on-site) ise bizzat kamu tarafından 

karĢılanmıĢ böylelikle geliĢtiriciye inĢaata hazır halde devredilmiĢtir.  

3.5.2 Kentin Gelişme Alanlarına Yönelik Etki: Ataşehir My World Örneği 

TOKĠ uygulamalarının kentin çeper alanlarında yarattığı geliĢmeler ve piyasa odaklı 

üretimi desteklemesinin bir örneği de, AtaĢehir´de 2000´li yıllarda geliĢtirilen konut 

alanları olmuĢtur.  Batı AtaĢehir´de yer alan ve E-5 ile TEM otoyollarının kesiĢim 

noktasında, eriĢilebilirliği yüksek ve değerli bir arazide yapılanan My World 

AtaĢehir bunlardan biridir. Üst ölçekli plan kararları ile alt merkez olarak 
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yapılaĢmaya baĢlayan AtaĢehir, kent içinde önemli ulaĢım akslarıyla olan direkt 

bağlantısı ve boĢ arazileri ile hızla geliĢim göstermiĢtir. TOKĠ tarafından ihale 

yoluyla Akdeniz ĠnĢaata devredilen alan, hasılat paylaĢımı tekniği ile geliĢtirilmiĢtir. 

Konut, ticaret birimlerinin bir arada yer aldığı My World AtaĢehir yerleĢimi, 

yaklaĢık 23 ha büyüklüğünde ve 3708 birimden oluĢurken, alana ait son onaylı 

planlar 2009 yılına aittir. Devletin mekana müdahalede ne derece esnek bir tutum 

sergileyebildiğinin emsali ise TOKĠ tarafından hazırlanan yerel fiziki planlar 

olmuĢtur. Nazım plan hemen hiçbir detay barındırmayarak yalnızca nüfus 

yoğunluğuna değinmiĢ (500kiĢi/ha), uygulama imar planında ise konut alanlarına ait 

nizam ve kaks oranı (ayrık nizam- kaks 2,5) ve ticaret alanı kaks oranı belirtilmiĢtir 

(kaks 3). Mekanın biçimlenmesinde arazi geliĢtiricisine imtiyaz sağlayan bir plan 

yapım tekniği ile, yapı adalarında parselasyona gerek olmaksızın çok sayıda yapı 

inĢa edilebileceği, yapıların blok ebatları ve taban alanlarının serbest olabileceği, ve 

yapı yüksekliklerinin serbest olabileceği Ģeklinde plan notları kullanılmıĢtır. Bu türlü 

ucu açık bırakılmıĢ ifadeler ile yoğun bir yapılaĢmanın sonuçları gözetilmeksizin, 

mekanın piyasa odaklı kullanımı söz konusu olmuĢtur. 

 

Planlama çıktıları bakımından alanın geliĢimi değerlendirildiğinde, kent içinde üst 

gelir kesimi için önemli bir yatırım ve yerleĢim alanı olma niteliğin taĢıyan 

yerleĢmenin, kamusal katkı sağlamadığı görülmektedir. TOKĠ´nin plan ile sağladığı 

imar hakları yalnızca geliĢtirici merkezli yararlar sağlamıĢ, alanın yarattığı sosyal 

olanaklar ise sadece konut alanı kullanıcıları için geçerli olmuĢtur. 

Konut üretimi açısından incelendiğinde, geliĢtiricinin sosyal konut üretme vasfı 

yüklenmediği ve bu yönde bir kamu katkısı sağlamadığı görülmektedir. Üretilen 

konutlar tek bir hedef kitleye yönelik olmuĢ, ne My World AtaĢehir yerleĢmesi 

sınırlarında ne de planlama otoritesinin belirlediği baĢka bir alanda sosyal konut 

üretimi iĢine giriĢilmemiĢtir.  Buna karĢılık My World yerleĢmesinin yapılaĢma 

Ģartları ise oldukça serbest ve kâr merkezli olmuĢtur. Mekansal kalite ve yapılaĢma 

standartları ele alındığında ise, yerleĢmenin yapılanmasında planlama otoritesinin 

hiçbir yönlendirmede bulunmadığı görülmektedir. Konut mekan özelliklerinden, dıĢ 

yapı özelliklerine, yapı malzemesi, boyutlar, yerleĢmenin yakı çevre ile dokusal 

bütünlüğü, açık – kapalı alanların iliĢkisi vb. mekanı oluĢturmaya yönelik detaylar, 

TOKĠ tarafından hazırlanan planda hiçbir Ģekilde değinilmeyen unsurlar olarak 

kalmıĢtır. 

Altyapı yatırımlarında izlenen tutum ise yalnızca alan içine yatırım Ģeklinde 

geliĢmiĢtir. GeliĢtirici yalnızca piyasa konutu ürettiği alanın ihtiyaçlarına yönelik 

üretimde bulunmuĢtur. Bunun dıĢında planlama çıktılarının kamu yararı kapsamında 

bir altyapı inĢası veya finansman desteği sağlamamıĢtır. Alan içinde temin edilen 

sosyal ve teknik altyapı olanakları ise dıĢarı kapalı olduğundan, bir Ģekilde 

özelleĢtirilmiĢ altyapı yatırımları olarak görülmektedir.  

4. Sonuç 

Düzenleyici planlama sistemleri, tanımlayıcı- sınırlayıcı yapıları ile plan yapımı ile 

oluĢacak çevreyi ve planın getirilerini, arazinin geliĢtiriciye devredilmesinden önce 

belirlemeye odaklıdır. Bu nedenle planlama otoritesinin yapılaĢma koĢulları için 

geliĢtirici ile ortak bir karara varması beklenmez, bunun yerine geliĢtiricinin planda 
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belirtilen yapılaĢma Ģartlarını birebir uygulayacağı projeyi gerçekleĢtirmesi beklenir. 

Ancak yinede arazi geliĢtiricisi bu görevi yerine getirme hakkını kazanmak için 

kamu kullanımına fayda sağlayan konut ve altyapı yatırımlarını yapmakla 

mükelleftir. Takdire dayalı planlama sistemlerinde ise plan, üzerinde türlü 

tasarruflar yapılabilen ve geliĢmeye açık bir belge niteliğindedir. Ġmar hakkı devletin 

giriĢimciye planlama anlaĢmaları ile sağladığı bir haktır.  Planlama otoritesi imar 

hakkını özel sektör lehine arttırabilir ve piyasa bazlı yatırımlara olanak sağlayabilir, 

ancak bu durum bir anlaĢmaya giriĢimciyle yapılacak anlaĢma kurallarıyla sabittir. 

GeliĢtirici, imar hakkına ve kazancına karĢılık devletin planlama hizmetlerindeki 

yükünü paylaĢır, konut ve altyapı yatırımlarına direkt destek olur. Sonuçta, 

düzenleyici planlama standartlara ve kanunlara bağlı kalarak ülke çapında 

uygulanırken, takdirsel sistemler, planlama alanına özgün, geliĢtiricinin taleplerine 

ağırlık veren ve planı geliĢtirici ile uzlaĢarak onaylayan bir yapı göstermektedir. 

Planın bir son ürün olduğu düzenleyici planlama sistemleri ile, planın geliĢmeye 

açık ve üzerinde uzlaĢı sağlanan bir rehber olduğu takdirsel sistemler süreç ve 

aktörlerin rolü bakımından farklılık gösterse de, her ikisi de planlamanın kamusal 

edinimlerini garantilemek yolundadır. Ancak Türkiye´de günümüz planlama sistemi 

planlama çıktılarının kamusal kazanımından oldukça uzak olup,  teoride düzenleyici, 

pratikte ise takdirsel bir boyut kazanmıĢtır. 

Düzenleyici planlama sisteminin kuralcı, belirleyici- sınırlayıcı, hiyerarĢik ve yasal 

bağlayıcılık özelliklerini taĢıyan Türk planlama sistemi son yıllarda önemli ölçüde 

esneklik göstermiĢ, daha serbest bir yapıya kavuĢmuĢtur.  Bu durumun geliĢmesinde 

hem ekonomi politikaları hem de inĢaat sektörünün ivme kazanması etkili olmuĢ, 

devlet inĢaat sektöründe yaĢanan geliĢmeyi deregülasyon bazlı yasal düzenlemeler 

ve kurumlara tahsis ettiği planlama yetkileriyle pekiĢtirmiĢtir. Bu kapsamda özel 

amaçlı planlar ve kurumsal planlama yetkileri önem kazanmıĢtır.  Arazi geliĢtirme 

süreçleri ise devlet eliyle özel sektör lehine teĢvik edilmiĢtir.  

Devletin merkezi yönetim birimlerine arasında TOKĠ ise, son 13 yılda bu yetkilerle 

uygulamalarına dramatik bir hız kazandırmıĢ ve kent mekanını yönlendiren en 

önemli araçlardan biri haline gelmiĢtir. TOKĠ tarafından plan yapımı ve onayı 

sağlanan çok sayıda arazi, kentsel geliĢmenin en yoğun olduğu mekanları 

oluĢturmuĢtur. TOKĠ edindiği planlama yetkileriyle kentsel dönüĢümün etkin aktörü 

olmuĢ,hem kâr amaçlı projelere ortaklık etme nosyonu geliĢtirmiĢ hem de geliĢimini 

devrettiği arazilerden hasılat payı alma hakkı elde etmiĢtir. Bu yeni görev tanımları, 

TOKĠ´nin araziyi yönlendirmekte en etkin kullandığı araçlar haline dönüĢmüĢtür. 

Kent arazisinin yüksek değer kazandığı alanlar böylelikle TOKĠ eliyle özel sektörün 

piyasa temelli üretimine devredilmiĢ, kâr amaçlı konut stoklarının üretimi hı 

kazanmıĢtır.  

TOKĠ uygulamalarının planlama sisteminde yarattığı baĢlıca etki, Türk plan 

sisteminin katı yapısını esnetmek olmuĢtur. Kendi planını hazırlayan, onaylayan ve 

uygulayan özerk bir kurum haline gelen TOKĠ, baĢlıca görevi olan düĢük gelirliye 

konut üretimini arka plana atmıĢ, bunun yerine araziden değer elde etmeye çalıĢan 

kâr amaçlı projelere öncelik tanımıĢtır. Hasılat paylaĢımı içeren pek çok arazi 

geliĢtirme projesinde, TOKĠ tarafından hazırlanan planlar avan proje kavramıyla 

ĢekillenmiĢtir. Ancak yapılaĢmanın karakterine ve kentsel dokuya yön verecek imar 

hakları ve tasarım kriterleri hemen hiçbir planlama aĢamasında verilmemiĢtir. 
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Böylece çok sayıda büyük ölçekli projenin yapımına imza atılmıĢ, özel sektörle 

kazanç odaklı anlaĢmalar imzalanmıĢtır. Toplam konut üretiminde büyükçe bir 

yüzde piyasa konutlarına ayrılmıĢ, geliĢtiriciler yükseltilmiĢ imar haklarıyla 

yapılaĢmaya teĢvik edilmiĢtir. Ancak teĢvik edilen piyasa konutu üretimi tek taraflı 

kazanç sağlarken, geliĢtiricinin kamu yararına yatırım yapması mümkün 

kılınamamıĢtır. Değerli kent arazileri üzerinde yükselen ve piyasa mekanizmasına 

hizmet eden projeler, kentin bütününü gözetecek bir planlama anlayıĢı ile gerekli 

sosyal konut veya altyapı ihtiyaçlarına dönüĢtürülememiĢtir. Böylelikle TOKĠ 

yetkileri, düzenleyici planlama sistemini kontrolsüzce ve kamuya olumlu dönüĢümü 

olmaksızın esneten, ayrıcalıklı bir planlama yaklaĢımına sürüklemiĢtir. 

Planlama, parça ve bütün iliĢkisini gözden kaçırmadan, toplumun tüm kesimlerine 

ve kentin her bir noktasına gerekli hizmeti, yeterli biçimde sağlamak yönünde bir 

kamu hizmetidir. Ancak bu hizmetin sağlanmasında kamu- özel sektör iliĢkisi, 

ekonomik yaklaĢımlar ve süreç tanımı büyük önem kazanmaktadır. GeliĢmiĢ dünya 

ülkelerinde planlama hizmetleri, kamu ve giriĢimci arasında bir dizi anlaĢma ile 

yönlendirilmekte, hem özel sektörün kâr amaçlı projeleri desteklenmekte hem de 

toplumun tüm kesimlerini planlama ile sağlanacak hizmetlere eriĢimi 

kolaylaĢtırılmaktadır. Devletin yönettiği imar hakları ve yapılaĢma izinleri, özel 

sektörün sosyal konut ve altyapı yatırımlarıyla kamuya üreteceklerine karĢılık 

verilmektedir. Ancak Türkiye´de planlama sistemi henüz hala bu dengeyi gözetecek 

konuma eriĢememiĢtir. TOKĠ´nin artan yetkileri sayesinde geliĢimine destek olduğu 

piyasa merkezli arazi geliĢtirme projeleri ise, hem süreç hem de sonuçlarıyla birlikte 

bu dengesizliği ortaya sermekte ve planlama sisteminin düzenleyici niteliğini 

kaybettiğini göstermektedir. 
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ÖZ: Bu bildiride, 2011‟den beri bazı orta ölçekli Anadolu kentlerinde yürütmekte olduğumuz 

araştırmaya dayanarak büyük Sümerbank arazilerinin dönüşüm sürecini ele alacağız. 

Denizli, Kayseri ve Malatya‟da Sümerbank fabrikalarının özelleştirilme maceralarını 

inceleyerek çoğu zaman tektip ve yekpare bir olgu gibi algılanan neoliberal dönüşümün 

kentten kente, durumdan duruma ne tür farklılıklar gösterdiğini açıklayacağız. Bu bildiride, 

orta ölçekli Anadolu kentlerindeki Sümerbank arazilerinin dönüşüm sürecinde siyaset ve 

ekonomi alanından farklı aktör ve dinamiklerin birbirleriyle etkileşimlerini inceleyerek şu 

sorulara cevap arayacağız: Kamu fabrika alanlarının dönüşüm süreçleri nasıl yaşandı? 

Neden bazı örneklerde (Denizli ve Malatya) yerel ya da ulusal sermaye grupları bu büyük 

arazileri kâr amaçlı değerlendirmek konusunda daha istekliyken, diğerlerinde (Kayseri) 

fabrika ve arazisi kamuda kaldı? Bu süreçte belediyelerin ve merkezi hükümetin ne tür etkileri 

oldu? Sermaye grupları ile belediye ve hükümet gibi siyasi aktörler arasında ne tür pazarlık, 

çatışma ya da uzlaşılar yaşandı?  

Anahtar Kelimeler: İkincil kentler, neoliberal dönüşüm, kamu fabrikalarının özelleştirilmesi 

 

ABSTRACT: This paper delves into the transformation processes of Sümerbank factories, 

thanks to a research that we have conducted since 2011 in some secondary cities in Turkey. 

We aim to analyze variations of neoliberal transformation –which is mostly perceived as a 

monolithic and homogeneous phenomenon- by investigating privatization processes of 

Sümerbank factories in Denizli, Kayseri and Malatya. By analyzing various economic and 

political actors and dynamics, as well as their interactions, we will seek to answer the 

following questions: How did the the transformation processes of state-owned factories 

happen? Why have local or national entrepreneurs been more willing to transform these 

public factories for profit in some cases (Denizli and Malatya) and not in others (Kayseri)? 

What were the impacts of the municipalities and the central government in this process? What 

kind of bargains, conflicts or consensuses took place between capital owners and political 

actors such as municipalities and government?  

Keywords: Secondary cities, neoliberal transformation, privatization of state-owned factories  

                                                 
1 Boğaziçi Üniv. Sosyoloji Bölümü 
2  Galatasaray Üniv. Sosyoloji Bölümü 
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Son dönemde ―küresel kentler‖ konusu kent araĢtırmaları alanının en popüler baĢlığı 

oldu
3
. Hem geliĢmiĢ, hem de geliĢmekte olan ülkelerde araĢtırmaların çok önemli bir 

kısmı ―dünya kenti‖ olarak tanımlanan ve küreselleĢme sürecinde baĢat rol oynayan 

birincil kentlere odaklanırken orta ölçekli kentler çok az sayıda araĢtırmacının ilgi 

alanına girdi. Jennifer Robinson‘un ―küresel kent fetiĢizmi‖ olarak adlandırdığı bu 

durum, ampirik ve teorik düzlemde bir körleĢmeye iĢaret etmektedir. 

Neoliberalizmin küreselleĢtiği ve daha geniĢ bir coğrafyaya yayıldığı günümüzde 

sadece küresel kentlere odaklanmanın  yeterli olmadığına, bölgesel çekim merkezi 

haline gelen ve yükselen ekonomilere sahip orta ölçekli kentlerde yaĢanan 

dönüĢümün de incelenmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle bu bildiride, 

2011‘den beri bazı orta ölçekli Anadolu kentlerinde yürütmekte olduğumuz 

araĢtırmaya dayanarak devletin mekana müdahale biçimlerinden biri olarak Denizli, 

Kayseri ve Malatya‘da büyük kamu fabrika arsalarının dönüĢüm sürecini ele 

alacağız. Bu kentlerde artık kullanımda olmayan büyük Sümerbank fabrikalarının 

dönüĢüm hikayelerini derinlemesine inceleyerek, neoliberal iliĢkiler yumağını 

çözmeye ve çoğu zaman homojenmiĢ gibi algılanan neoliberal dönüĢümün kentten 

kente, durumdan duruma ne tür farklılıklar gösterdiğini anlamaya çalıĢacağız.  

1990lardan beri kent araĢtırmaları alanında yapılan çalıĢmaların önemli bir bölümü 

neoliberalizmin kentleri ekonomik, siyasi, sosyal ve mekansal açılardan nasıl 

değiĢtirdiği üzerinde durmakta ve kentler üzerindeki rant amaçlı spekülatif 

giriĢimlerin mevcut sosyal iliĢkileri yerle bir ederek, ciddi mağduriyetler yarattığını 

vurgulamaktadır. David Harvey‘in çalıĢmalarından esinlenerek kenti bir sermaye 

birikim aracı olarak değerlendiren araĢtırmaların çoğunda makro yapısal faktörlere 

öncelik verilirken, yerel süreçlerin kendine has dinamikleri yeterince dikkate 

alınmamaktadır.
4
 Bu da neoliberal dönüĢümün yekpare ve bütüncül bir yapıda 

seyrettiği izlenimini güçlendirmektedir. Neoliberal süreçler kuĢkusuz günümüz 

kentlerini radikal bir biçimde dönüĢtürmektedir. Ancak bu dönüĢümü sadece makro 

yapısal faktörlerle anlamaya çalıĢmak tabloyu tüm yönleriyle kavramamıza yeterli 

olmayacaktır. Yerel dinamik ve aktörler ve onların yerel üstü muadilleriyle karĢılıklı 

etkileĢimleri dikkate alınmadıkça anlamlı bir açıklayıcı çerçeve geliĢtirmek mümkün 

gözükmemektedir.  

Harvey Molotch ve John Logan Urban Fortunes adlı kitaplarında geliĢtirdikleri 

―yerel büyüme makinaları‖ kavramıyla kentteki çeĢitli aktörlerin sahip oldukları 

mülk ve arazilerin değerini arttırmak için, kentteki büyümeyi teĢvik etmek üzere 

çeĢitli iĢbirlikleri ve lobi faaliyetlerine giriĢtiklerini göstermiĢlerdir (Molotch ve 

Logan, 1987). Biz de Kayseri, Denizli ve Malatya örneklerinde Sümerbank 

fabrikalarının dönüĢüm sürecini ele alırken, aktörler, dinamikler ve bunların 

karĢılıklı etkileĢimlerini inceleyerek yereldeki süreçlerle makro dönüĢümlerin 

iliĢkisini araĢtırdık. Söz konusu Ģehirlerdeki en büyük parçalanmamıĢ arsaları 

oluĢturan Sümerbank fabrikalarının dönüĢüm sürecinde karĢılaĢılan farklı modeller, 

                                                 
3 Bu araĢtırmanın gerçekleĢmesi ve özellikle verilerin toplanmasında çok büyük desteği olan 

değerli asistanımız Baran Karsak‘a teĢekkür ederiz.   
4 Bu iddiamızı somutlaĢtırmak üzere, kent araĢtırmaları alanında önde gelen uluslararası 

hakemli dergilerde yayınlanan makaleleri tarayarak yaptığımız değerlendirmeyi, hazırlamakta 

olduğumuz bir baĢka makalede detaylı olarak tartıĢıyoruz. Kuyucu T. ve DanıĢ D. 

(yayınlanacak)  
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Ģehirlerin ekonomik ve sosyal coğrafyasındaki etkilerine dair karĢılaĢtırmalı bir kent 

analizi yapmayı da mümkün kılmaktadır. Kentin ekonomik coğrafyasının yeniden 

biçimleniĢinde aktör-odaklı bir perspektif geliĢtirmeye imkan tanıyan Harvey ve 

Molotch‘un çalıĢmasından esinlenerek çizdiğimiz bu çerçevede, biz de hem yerel 

hem de yerel üstü çeĢitli aktörlerin ve dinamiklerin bu dönüĢüm sürecinde belirleyici 

olabilmek için ne tür iliĢkiler içine girdiklerini (iĢbirliği, rekabet, mücadele, vs) 

inceledik. Bu araĢtırmada benimsediğimiz karĢılaĢtırmalı analiz yöntemi de, 

bahsettiğimiz bu tektipleĢtirici bakıĢı kırmak için ideal yollardan biridir. Tekil 

örnekleri inceleyerek mevcut teorilerin doğruluğunu test etmek yerine, benzer 

özelliklere sahip farklı örnekleri karĢılaĢtırarak ―varyasyon arama‖ çabasının alana 

zenginleĢtirici bir bakıĢ sunduğuna inanıyoruz.  

Neoliberal küreselleĢmenin sosyo-ekonomik ve mekânsal anlamda kentler ve 

bölgeler arasında yeni  eĢitsizlikler ve hiyerarĢiler yaratmakta olduğu pek çok 

araĢtırmacı tarafında dile getirilmektedir (Sassen 1991, Taylor 2004, Robinson 

2006). Bu yeni hiyerarĢide kuĢkusuz en üstte ―küresel kentler‖ yer alırken, sanayinin 

desantralizasyonu sonucunda serpilen yeni üretim alanları, yani yeni sanayi kentleri 

yükselen ikincil kentler olarak gündeme gelmektedir. Bu tablonun en altında da 

küresel ekonominin dıĢında kalarak düĢüĢe geçen ―çöken kentler‖ (shinking cities) 

bulunmaktadır. Biz araĢtırmamızda ―neoliberalizmin taĢrası
5
‖ olarak 

adlandırabileceğimiz 2. grup üzerinde durmayı tercih ettik. Anadolu kentlerinde son 

30 yılda yaĢanan ekonomik dönüĢüm, beraberinde ortaya çıkan yeni yaĢam kalıpları 

ve mekansal farklılaĢmalar az sayıda da olsa baĢka araĢtırmacılar tarafından da 

gündeme gelmiĢti. Örneğin bu alandaki oldukça tartıĢmalı metinlerden birinde 

―Anadolu Kaplanları‖ olarak tanımlanan yükselen Anadolu kentlerindeki dönüĢüm, 

Avrupa‘da kapitalizmin yükseliĢini açıklamak için Weber‘in kullandığı protestan 

ahlakıyla benzeĢtirilerek, Anadolu‘da Kalvinist bir reform yaĢanmasına bağlanmıĢtır 

(ESI, 2005). Ayda Eraydın (2002, 2006), Asuman Türkün Erendil (2000), Çiğdem 

Varol (2006) gibi planlama disiplininden gelen  araĢtırmacılar da Anadolu 

kentlerindeki ekonomik büyümeyi özellikle üretim, kalkınma, iĢ ağları ve iĢgücünün 

değiĢen yapısı açısından ele almıĢlardır. Biz ise ―ikincil kentler‖ dediğimiz, 

ekonomisi büyüyen orta ölçekli  Anadolu kentlerinde ―neoliberal dönüĢüm‖ün nasıl 

farklı Ģekillerde yaĢandığını değerlendirmek üzere buralardaki Sümerbank 

fabrikalarının özelleĢtirilme/me süreçlerini inceleyeceğiz.   

Sümerbank fabrikaları Türkiye‘de ulusal kalkınma ideolojisinin en temel uygulama 

örneklerinden biridir. 1933 yılında, Mustafa Kemal‘in emriyle kurulan Sümerbank 

baĢlangıçta genç cumhuriyetin sanayileĢme hamlesini gerçekleĢtirebilmesi için 

fabrikalara kredi sağlama amacı taĢıyan bir devlet bankasıyken, ulusal kalkınmacı 

ekonomik modele geçiĢle doğrudan üretim iĢlevi üstlenmiĢ ve Kamu Ġktisadi 

TeĢekkülü (KĠT) olarak ülkenin en önemli devlet fabrika zincirlerinden birine 

dönüĢmüĢtür. Tekstil baĢta olmak üzere, deri, konfeksiyonda kullanılan boya ve 

diğer kimyasal maddeler, halı, porselen, kağıt, vs üretimi için fabrikalar 

kurulmuĢtur. 1950‘de Sümerbank‘a ait 27 büyük fabrika ve buralarda üretilen tekstil 

ürünlerinin satıldığı çok sayıda perakende dükkanı bulunmaktaydı. 1987‘de 

özelleĢtirilmeden önce, 26 kentte 47 üretim birimi, 500‘den fazla satıĢ dükkanı, 49 

                                                 
5 Genç yaĢta kaybettiğimiz değerli sosyal bilimci Sevilay Kaygalak‘ın aynı adlı kitabına 

referansla.  



Tuna Kuyucu ve Didem DanıĢ 

110 

banka Ģubesi ve 40 binden fazla çalıĢanıyla ülke çapında geniĢ bir Sümerbank ağı 

kurulmuĢtu
6
. Sümerbank fabrikalarının Anadolu coğrafyasındaki dağılımı, ulusal 

kalkınmacı modelde KĠT‘lerin üstlendiği ulusal ekonomik entegrasyon ve bölgesel 

eĢit kalkınma idealinin de bir yansımasıdır.  

Harita: Özelleştirme öncesi Sümerbank fabrikalarının illere göre dağılımı 

 

Sümerbank‘ın dönüĢüm süreci, 1986‘da KĠT‘lerin özelleĢtirilmesiyle ilgili bir 

yasanın Meclis‘ten geçmesiyle baĢlamıĢtır. 1987‘de ANAP hükümeti 12184 

numaralı kanun hükmünde bir kararname ile bankacılık ve üretim faaliyetlerini 

ayırmıĢ ve banka Kamu Ortaklığı Ġdaresi‘ne devredilmiĢtir. Ġki Ģirketi ayrı ayrı 

özelleĢtirmeyi amaçlayan kararın ardından, banka 1995‘te Garipoğlu ġirketler 

Grubuna satılmıĢ. Ancak Garipoğlu‘nun karıĢtığı skandallardan dolayı dört yıl sonra 

TMSF‘ye devredilmiĢ, daha sonra 2001 yılında  Oyak Grubuna satılmıĢ, 2008‘de 

Oyak‘ı satın alan uluslarası finans devi ING, bu satın almayla Sümerbank‘ın 

bankacılık branĢına da sahip olmuĢtur. 

Sümerbank faaliyetlerinin merkezinde yer alan fabrikaların dönüĢüm süreci ise çok 

daha karmaĢık olmuĢtur. Fabrikaların özelleĢtirilmesini savunanlar düĢük verimlilik, 

iĢletim masraflarının yüksekliği ve bürokratik hantallık gibi baĢlıkları öne sürerken, 

özellikle makine parkının eskiliği ve iĢçi maliyetlerinin yüksekliğinden dolayı 

kurumun piyasadaki diğer Ģirketlerle rekabet etme kapasitesinin olmadığını dile 

getirmiĢlerdir. GörüĢtüğümüz eski Sümerbank çalıĢanlarından biri de Özal‘ın devlet 

kurumlarının ihtiyaçlarını Sümerbank‘tan satın alma zorunluğunu kaldırmasıyla 

fabrikaların zora girdiğini söylemiĢtir. Kısacası, ithal ikameci kalkınma modelinden 

liberal rekabetçi modele geçiĢle beraber, tekstil gibi teknolojinin çok hızlı değiĢtiği 

ve maliyeti düĢürmek için iĢçi ücretlerinin düĢük tutulduğu bir sektörde 

Sümerbank‘ın ayakta kalma Ģansı iyice azalmıĢ ve özelleĢtirilmelerini engelleyecek 

ideolojik ve somut zemin zayıflamıĢtır. 

Ancak, özelleĢtirme yanlısı tüm ideolojik taarruza ve öne sürülen iddialara rağmen, 

2013 itibarıyla Sümerbank fabrikalarının sadece yarısı özelleĢtirilebilmiĢtir. 

                                                 
6 Sadece ekonomik bir proje olarak değerlendirilemeyecek Sümerbank fabrikaları sosyal ve 

kültürel açıdan da Anadolu kentlerinde büyük bir değiĢim yaratmıĢtır (Asiliskender, 2005). 
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Sözkonusu 47 Sümerbank fabrikasının dönüĢüm sürecine baktığımızda temel olarak 

dört farklı modelin ortaya çıktığı görülmektedir. Birinci grupta yer alan 15 fabrika 

özel sektöre satılarak fabrika olarak faaliyetine devam etmektedir. Ġkinci gruptaki 8 

fabrika özel sektöre satıldıktan sonra yıkılarak alıĢveriĢ merkezi, hotel, hastane gibi 

sanayi dıĢı kullanım özelliği kazanmıĢtır. Fabrikaların yarısını oluĢturan bu iki grup 

dıĢındakiler ya baĢka bir iĢlev kazandırılarak kamu mülkü olarak kullanılmaya 

devam etmiĢ, ya da atıl vaziyette kalmıĢlardır. DönüĢüm modeli açısından üçüncü 

grupta yer alan 14 fabrika üniversite kampüsü, devlet hastanesi, sosyal hizmet 

merkezi veya müze olarak kâr amacı gütmeyen kamu yatırımına dönüĢmüĢtür. Son 

gruptaki 10 fabrikanın akıbeti ise Ģu an belirsiz durumdadır. Bunlar ya henüz satıĢ 

ihalesine çıkmamıĢ, ya da yeni iĢlevler kazanmak üzere yapılan giriĢimler mahkeme 

kararıyla durdurulmuĢtur.
7
  

Tablo 1. 47 Sümerbank fabrikasının dönüĢüm Ģekilleri ve sayısal dağılımı 

Fabrikadan fabrikaya 15 % 31,9 

Fabrikadan kar amaçlı özel yatırıma  8 % 17.0 

Fabrikadan kar amacı gütmeyen kamu yatırımına  14 % 29,8 

Belirsiz/atıl durumdakiler 10 % 21,3 

Bu bildiride ele aldığımız üç örnek vaka, Kayseri, Denizli ve Malatya yukarıdaki 

tabloda gösterilen 2. ve 3. grup içinde yer almaktadır. Kayseri‘de bulunan 

Sümerbank arazisi adından da anlaĢılacağı üzere cumhurbaĢkanının himayesinde 

devlet üniversitesi olarak kurulan ve bir ―elit eğitim kurumu‖ ve ―prestij 

üniversitesi‖ olarak lanse edilen Abdullah Gül Üniversitesi‘ne tahsis edilmiĢtir. 

Denizli ve Malatya‘daki Sümerbank arazileri ise özel sektöre satılarak kâr amaçlı 

ticari projelere dönüĢmüĢtür. Kayseri‘de, 1935 yılında Ruslar tarafından yapılan 

fabrika binası ve ek kısımları 2002-2003 yıllarında endüstriyel miras olarak koruma 

altına alınmıĢtır. Erken cumhuriyet döneminin mimari mirasına yönelik bu nadir 

rastlanan koruma yaklaĢımının aksine, diğer iki örnekte fabrika binaları tamamen 

yıkılarak yerlerine alıĢveriĢ merkezi yapılmıĢtır. Bizim karĢılaĢtırmalı araĢtırmamız 

açısından dikkat çekici olan, Denizli‘deki Sümerbank mülkünü yerel üstü (Ġstanbul 

merkezli Pera GYO) bir ulusal sermaye grubu satın alırken, Malatya‘da 32 yerel 

giriĢimcinin bir araya gelmesiyle kurulan Malatya GiriĢim Grubu‘nun (MGG) 

fabrika alanını satın alması olmuĢtur. Denizli‘deki AVM ekonomik açıdan baĢarısız 

bir tablo sunmaktayken, Malatya‘da açılan AVM oldukça ciddi bir ekonomik baĢarı 

sağlayarak bölgenin en önemli alıĢveriĢ merkezi haline gelmiĢtir.   

Kabaca özelliklerini sunduğumuz bu tablo bize Türkiye‘de devletin ekonomik 

alandaki en önemli kamu giriĢimlerinden biri olan ve bulundukları kentlerdeki en 

büyük arazilere sahip olan Sümerbank fabrikalarının özelleĢme sürecinin tek bir 

modelde gerçekleĢmediğini göstermektedir. Öncelikle, fabrikaların yarısı, neoliberal 

paradigmanın öngördüğünün aksine hâlâ özel sektöre geçmemiĢtir. Ġkincisi, bu 

dönüĢümün aldığı Ģekli açıklamak için kullanabileceğimiz ekonomik argümanlar 

ancak kısmen geçerli cevaplar üretebilmektedir. Ekonomik argümanlardan biri 

fabrikalarda ne üretildiği, diğeri de fabrikaların bulunduğu illerin ekonomik 

                                                 
7 Bu gruptaki fabrikaların mahkeme süreçlerinin nasıl geliĢeceği, bunların ileride nasıl 

dönüĢecekleri, bu süreçte aktörler arası ne tür etkileĢimler yaĢanacağı, neoliberal dönüĢümün 

iĢleyiĢ Ģekilleri üzerine çalıĢmak isteyen araĢtırmacılar için zengin bir araĢtırma konusu 

sunmaktadır. 
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seviyelerinin karĢılaĢtırılması üzerine kuruludur. Hâlâ fabrika olarak devam eden 15 

fabrikadan 11‘i çimento, seramik, kimyasal maddeler gibi tekstil dıĢı ürünler 

üretmektedir. Üretimi durmuĢ ve baĢka iĢlevler kazanmıĢ fabrikalardan 4‘ü dıĢında 

hepsinin tekstil ve konfeksiyon alanında çalıĢması, bu sektörün bugün rekabet 

Ģansının kalmamıĢ olmasıyla açıklanabilir.  

Bu tabloyu kısmen açıklayan ikinci ekonomik argümanımız ise, bu dört gruptaki 

fabrikaların bulunduğu illerin genel ekonomik kalkınmıĢlık seviyeleriyle ilgilidir. 

Bu illeri ekonomik seviyeleri açısından incelediğimizde dikkat çekici bir tabloyla 

karĢılaĢırız: 

Tablo 2. Ġller itibarıyla 2003 ve 2010 yılları sosyo-ekonomik geliĢmiĢlik sıralaması 

karĢılaĢtırması (gruptaki illerin geliĢmiĢlik sıra numarası ortalaması) 

 2003 sıralaması 2010 sıralaması 

1. Fabrika Olarak Devam Edenler 27 28 

2. Özel yatırım yapılanlar 17 17 

3. Kamu yatırımı yapılanlar 37 36 

4. Belirsiz / atıl olanlar 35 35 

KAYNAK: Yıldız, Ezgi Baday, Sivri, Uğur ve Berber, Metin, (2010) Türkiye‘de Ġllerin 

Sosyoekonomik GeliĢmiĢlik Sıralaması AraĢtırması (2010), Uluslararası Bölgesel 

Kalkınma Sempozyumu, 7-9 Ekim Yozgat, 693-705. 

ÖzelleĢtirilen ve kâr amaçlı dönüĢtürülen fabrikalar ekonomik açıdan güçlü 

kentlerde bulunurken, kamu yatırımı yapılarak dönüĢenler ekonomik kalkınmıĢlık 

hiyerarĢisinin alt sıralarında yer alan kentlerde toplaĢmaktadır. Fabrika olarak devam 

edenler ise geliĢmiĢlik seviyesi açısından bu iki grup arasında yer almaktadır. Ancak 

kalkınmıĢlık seviyesi açısından gerilerde yer alan Malatya‘nın 2. grup içinde bir 

istisna olması ve ekonomik skalada yukarılarda ye alan Kayseri‘nin 3. grubun 

özelliklerine ters düĢen bir örnek olması, bize ekonomik açıklamaların da ancak 

kısmen gerçerli olabileceğini göstermektedir. Kısacası, dört farklı dönüĢüm 

modelinin neden ve nasıl geliĢtiği sorusunun cevabı bu örneklerin tek tek ele 

alınarak merkezi hükümet, yerel yönetimler ve sermaye grupları arasındaki 

iliĢkilerin derinlemesine incelenmesini gerektirmektedir.  

KAYSERİ: ―Anadolu kaplanları‖ denildiğinde ilk akla gelen ve ekonomik açıdan 

üst basamaklarda yer alan Kayseri‘deki Sümerbank fabrikasının nasıl olup da kentin 

güçlü sermaye gruplarınca veya dıĢarıdan gelecek yatırımcılarca satın alınmadığını 

açıklayabilmek için bir kaç noktanın altını çizmek gerekir:  Birincisi, üniversite 

projesinin cumhurbaĢkanlığının himayesinde ve dolayısıyla hükümetin desteğiyle 

gerçekleĢmesi. Ġkincisi, Kayseri BüyükĢehir Belediye BaĢkanının güçlü konumu ve 

kentin sivil toplum örgütleri ve sermaye çevrelerine yönelik müzakereci rolü (Doğan 

2007). Son olarak da, Kayseri Sümerbank Bez Fabrikasının bulunduğu bölgenin 

konumu itibarıyla kentin lüks konut bölgelerinin geliĢim aksının uzağında kalması.  

Sümerbank‘ların özelleĢtirilmesi gündeme geldikten sonra, Kayseri Sümerbank 

mülküne hem özel sektör, hem de kamu kuruluĢları ilgi gösterir. 1999‘da üretim 

durmadan hemen önce kentin önde gelen sanayi gruplarından Boydaklar fabrikayı 
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kendi ihtiyaç duydukları döĢemelik kumaĢ üretimi yapmak üzere almak isterler, 

ancak dönemin iĢçi sendikasının itirazı karĢısında satıĢ gerçekleĢmez. Üretim 

durduktan sonra Sümerbank arazisini Ġl Emniyet Müdürlüğü, SSK, BüyükĢehir 

Belediyesi de ister ama sonuçta mülk dönemin Erciyes Üniversitesi rektörünün 

kiĢisel giriĢimleri ve Ankara‘daki bağlantıları sayesinde üniversiteye tahsis edilir. 

Fabrika açısından çok önemli bir geliĢme, 2002 yılında bir grup mimarın 

Docomomo‘yu harekete geçirerek alanın modern mimari miras olarak tescil 

edilmesiyle gerçekleĢir. Türkiye‘de az rastlanan bir sanayi mirasının korunması 

giriĢimi olarak bu tescil, özel sektör yatırımcılarının araziye yönelik ilgisinin 

azalmasına neden olur. Erciyes Üniversitesi yönetiminin bazı binaları yıkarak yeni 

fakülte binaları inĢa etme niyeti de bu sayede engellenir ve böylece Kayseri 

Sümerbank fabrika binası büyük ölçüde sağlam bir Ģekilde bugünlere gelir. 2009‘da 

Kayseri BüyükĢehir belediye BaĢkanı‘nın fabrikayı fuar merkezine dönüĢtürme 

planları da 2010‘da cumhurbaĢkanlığının araziyi Abdullah Gül Üniversitesi olarak 

kullanma fikrinin ortaya çıkıĢıyla son bulur. Özetle aktardığımız bu süreç, 

Kayseri‘deki fabrikanın dönüĢümünün sermaye, siyasi iktidar, belediye, sendika, 

mimarlar gibi pek çok aktörün etkileĢimi sonucu gerçekleĢtiğini göstermesi 

açısından çarpıcıdır.  

MALATYA: 1939‘da kurulan Malatya Sümerbank fabrikası 1998‘deki ilk 

özelleĢtirme ihalesine kadar içinde bulunduğu az geliĢmiĢ bölgenin en önemli sanayi 

kurumu ve istihdam kaynağı oldu. Bu ilk ihalede en yüksek teklif olarak verilen 11 

milyon dolar hükümetin arzu ettiği 30 milyon hedefinin çok gerisinde kaldığı için, 

ihale iptal edilir. 2000‘deki ikinci ihale de 8.1 milyon dolarda kalınca 2004‘te 

üçüncü bir ihale düzenlenir ve nihayet fabrika geniĢ arazisiyle beraber 6,4 milyon 

dolara, yani daha önceki ihalelerdeki tekliflerin çok daha altında bir bedel karĢılığı 

satılmıĢ olur. 2004 yılında hazırlanan bir Meclis AraĢtırması Önergesi‘nde ―[f]abrika 

içinde bulunan tezgâh ve aletlerin Ģu anki (2004) değeri 4,000,000 ABD Dolarının 

üzerindedir. Yine, fabrika 129,000 metrekare arazi üzerine kurulu olup, ayrıca 

sosyal tesisleri, konut alanları ve pek çok binası bulunmaktadır. Ġhale bedeli, tek 

baĢına arsasının bedelini bile karĢılamaktan uzaktır‖ ifadesi yer almaktadır. 

Fabrikayı satın alan Malatya GiriĢim Grubu (MGG), çoğu yerel ticaret erbabı olan 

32 iĢadamının bir araya gelmesiyle kurulmuĢ bir ortaklıktır. Fabrikanın istenen 

değerin çok altında bir fiyata satılması kısmen 2001 ekonomik kriziyle, kısmen de 

MGG üyelerinin yerel ve merkezi hükümet nezdindeki güçlü bağlantılarıyla 

açıklanabilir. MGG fabrikayı gene fabrika olarak değerlendirmek üzere aldığını 

açıklamasına rağmen, çok kısa süre sonra AVM‘ye dönüĢtürmeye karar verir. 

Arazinin imar tanımı, grubun koordineli hareket etme becerisi ve belediyedeki 

bağlantılar sayesinde değiĢtirilir (zaten MGG‘nin önde gelen üyelerinden biri de 

Malatya‘daki önemli bir ilçe belediyesinin baĢkanıdır). Türlü usulsüzlük ve 

yasadıĢılıklar içeren bir sürecin sonunda  nihayet 2009‘da Malatyapark AVM 

baĢbakanın katılımıyla açılır. Hakkında kapatma kararı bulunmasına rağmen 

çalıĢmaya devam eden AVM bugün hem Malatya hem de çevre iller için en önemli 

ticari cazibe merkezi haline gelmiĢtir. MGG‘ye ait bu arazinin kalan kısmında 5 

yıldızlı bir otel, bir özel hastane ve büyük bir cami projesi sürmektedir.  

DENİZLİ: Diğerlerine kıyasla çok daha geç bir tarihte, 1953‘te kurulan Denizli 

Sümerbank pamuk tekstil fabrikası ekonomisi ağırlıklı olarak tarım üzerine kurulu 
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bu Batı Anadolu kentindeki ilk sanayi tesisidir. 1990larda ihracata dayalı ekonomik 

büyüme modeli çerçevesinde ciddi bir ekonomik büyüme yaĢayan kentte tekstil 

üretimi yapan firmalar güçlendikçe Sümerbank‘ın rekabet edebilme imkanı kalmaz. 

1985‘te binden fazla kiĢinin çalıĢtığı fabrika 1998‘de kapanırken sadece 248 iĢçisi 

kalmıĢtır. Fabrikayı ilk ihalede 7.15 milyon dolara satın alan Zafer Tekstil, fabrikayı 

devam ettirme niyetini hiçbir zaman gerçekleĢtirmez ve 2006‘da mülkü Ġstanbul 

merkezli Pera GYO‘ya açıklanmayan bir miktara satar. Daha sonra Ġstanbul 

Borsasına yapılan bilgilendirmede Pera GYO, Sümerbank arazisinin 30 milyon dolar 

değerinde olduğunu belirtir. Bu muazzam fiyat artıĢı, bugün milletvekili olan 

dönemin Denizli Belediye BaĢkanı tarafından arazinin bulunduğu parselin imarının 

sanayiden ticariye çevrilmesiyle mümkün olur. Böylece Pera GYO Sümerbank 

arazisi üstüne AVM, 5 yıldızlı otel, büyük bir hastane ve lüks konut içeren karma bir 

proje geliĢtirir. Bu imar değiĢikliğine karĢı meslek örgütlerinin açtığı dava Pera 

GYO lehine sonuçlanır.  

Bu hukuki kazanıma rağmen, Sümerpark projesi ticari açıdan baĢarısız olarak 

değerlendirilebilinir. Zira hedeflenen konut amaçlı beĢ binadan sadece ikisi 

tamamlanmıĢ ve bunlarda da ciddi bir fiyat indirimine gidilmesine rağmen sadece 

114 tanesi satılabilmiĢtir. Otel projesi iptal edilmiĢ, hastane inĢaatına da hâlâ 

baĢlanmamıĢtır. 2011‘de açılan AVM ise istenen ticaret hacmine ulaĢmaktan çok 

uzaktır. Sümerpark AVM‘nin baĢarısızlığında eski iĢçi mahallesinde yer almasından 

dolayı üst gelir gruplarınca tercih edilmemesi kadar, ondan önce kentte iki büyük 

AVM açılmıĢ olması etkili olmuĢtur. Hâlihazırda Sümerbank arazisinin bulunduğu 

bölgenin değerini arttırmak amacıyla belediyenin ciddi dönüĢüm ve altyapı 

çalıĢmaları devam etmektedir.  

Sonuç olarak bu bildiride neoliberalizm öncesine ait kamu fabrika alanlarının, 

neoliberal dönemdeki dönüĢüm sürecinin her zaman özel sermaye elinde ve rant 

amaçlı projelerde sonuçlanmadığını; çeĢitli aktörlerin çetrefilli etkileĢimi sonucu 

biçimlendiğini iddia ettik. Kentsel alanlarda neoliberal dönüĢüm süreçlerine dair 

yapılan çalıĢmalar, alanda hüküm süren ideolojik körlükten dolayı, özelleĢtirme 

süreçlerini sadece devletin kendisi için rant devĢirme imkanı olarak algılamaktadır. 

Oysa araĢtırdığımız illerdeki örnekler bize bu fabrikaların dönüĢüm hikayelerinin 

hem yerel, hem de yerel üstü ekonomik ve siyasi aktörlerin karĢılıklı etkileĢimi 

sonucu Ģekil aldığını göstermektedir. Bu aktörler arasında bulunan merkezi 

hükümet, belediyeler, yerel, ulusal veya uluslar arası sermaye grupları ve onlar 

arasındaki mücadele, pazarlık, uzlaĢı ve çatıĢmalar farklı sonuçlar doğmasına neden 

olmaktadır.  Bazı örneklerde (Denizli ve Malatya) yerel ya da ulusal sermaye 

grupları bu büyük arazileri kâr amaçlı değerlendirmek konusunda daha istekliyken, 

bazılarında (Kayseri) araziler kamuda kalmıĢtır. Sümerbank özelleĢtirmeleri sonucu 

üç kentte yaĢanan farklı dönüĢüm süreçleri ―neoliberal dönüĢümün‖ her yerde aynı 

Ģekilde gerçekleĢmediğini ve bağlama göre değiĢik Ģekiller alabildiğini göstermiĢtir. 

Fabrikaların sadece yarısının özelleĢmiĢ olması, üçte birinin devlet mülkiyetinde ve 

kâr amacı gütmeyen iĢlevlere sahip olması neoliberal dönüĢümün her zaman iddia 

edildiği kadar tektip geliĢmediğini, ve çoğu zaman özelleĢtirme rüzgarının çeĢitli 

dirençler ve engellerle karĢılaĢabildiğini göstermektedir.    
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Öz: 1980‟lerden sonra yaygınlaşan neoliberal küreselleşme dalgası, kendini kentlerde 

sermayenin yeniden üretimi için mekânın yeniden tasarlanması ve pazarlanması şeklinde de 

ortaya koymuştur. Bu süreçten gelişmekte olan ülke kentleri de etkilenmiştir. Sermayeyi ve 

yatırımları çekebilmek adına yeni kentsel mekânlarda kentsel dönüşüm, devlet destekli ve 

eşgüdümlü ama piyasacı müdahalelerle hayata geçirilmeye çalışılmıştır. Türkiye‟de son 

yıllarda yapılan yasal ve örgütsel kentsel dönüşüm düzenlemelerinin ve uygulamalarının 

kentlere etkileri artık daha net görülmektedir. Bu çalışmada öncelikle kent, küreselleşme ve 

kapitalizm ilişkisi ile küresel kapitalizmdeki dönüşüm ortaya konulmakta ve tartışılmaktadır. 

İkinci olarak, neoliberal küresel kapitalizmin kentleri mekânsal anlamda nasıl dönüştürdüğü 

analiz edilmekte ve kentsel dönüşüm kavramı ve uygulamaları açıklanmaktadır. Üçüncü 

olarak da, son yıllarda Türkiye‟deki kentlerde uygulamaya konan kentsel dönüşüm 

projelerinin özellikleri ile mekansal ve sosyoekonomik açıdan kentlere ve kentlilere nasıl 

yansıdığı, dışlanma ve ayrışma süreçleri bağlamında kısaca ele alınmakta ve tartışılmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, neoliberalizm, kentsel dönüşüm, sosyoekonomik 

dışlanma ve ayrışma 

 

Abstract: Neoliberal globalization wave prolifirated after the 1980s has had an impact on cities via 

the redesign and marketing of urban space for the reproduction of capital. The cities of the 

developing countries have also been influenced by this process. Urban regeneration programs in 

new urban areas have been implemented with the coordination and support of the state in the 

market process in order to attract investment and capital. The concequences of the recent legal and 

organizational urban regeneration regulations and implementations in Turkey can be seen today. 

This study firstly aims to present and discuss the relations of city, globalization and 

capitalizm and the transformation of global capitalizm. Secondly, the study analyzes how 

cities have been transformed by neoliberal global capitalizm, and explains urban 

regeneration concept and implemantations. Thirdly, the characteristics of the urban 

regeneration projects implemented in the cities in Turkey in recent years, and their spatial 

and socioeconomic impact on cities and urban residents are evaluated and discussed with 

regard to exclusion and segregation dynamics. 

Keywords: Globalization, neoliberalism, urban regeneration, socioeconomic exclusion 

ve segregation 

                                                 
1 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, FEF, Sosyoloji Bölümü, Burdur: tusawi@hotmail.com 
2 Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, 

Isparta: gulhuseyin@yahoo.com 



Cem Ergün, Hüseyin Gül 

118 

Giriş 

1980‘lerden sonra artarak belirginleĢen neoliberal küreselleĢme dalgası, kendisini 

kent mekânlarında yarattığı dönüĢümlerle de ortaya koymuĢtur. Lefebvre (1991) 

özellikle mekânla ilgili dönüĢümlerden kapitalizmi sorumlu tutmuĢ ve kapitalizmin 

mekânı sürekli yeniden ürettiğini ve değiĢen taleplerine göre biçimlendirdiğini 

belirtmiĢtir. Bu süreçten azgeliĢmiĢ ülke kentleri de etkilenmiĢ ve sermayeyi 

çekebilmek adına yeni kentsel mekânlara devlet destekli ve eĢgüdümlü müdahaleler 

hayata geçirilmeye baĢlanmıĢtır. Kalkınmanın bir göstergesi olarak görülen kentsel 

dönüĢüm projeleri ile Türkiye‘de de özellikle Ġstanbul, Ankara, Ġzmir baĢta olmak 

üzere birçok kent yeniden yapılandırılmakta ve cazip hale getirilmeye 

çalıĢılmaktadır. 2012 sonlarında ―doğal afet riski nedeniyle kentsel dönüĢüm‖ 

anlayıĢıyla ülke genelinde yeni bir ivme kazandırılan ve 35 ilde birden baĢlatılan 

kentsel dönüĢüm projelerinde, ―afetlere dayanıksız konut alanları‖ da artık kentsel 

dönüĢüme konu edilmektedir. Bunun yanında, kentsel arsa stoklarının oldukça 

azaldığı günümüzde, merkezi konumları ve kolay eriĢilebilirlikleri nedeniyle 

gecekondu bölgeleri ve tarihi yerleĢim bölgeleri gibi alanlar da kentsel dönüĢüm için 

belirlenen bölgelerin baĢında gelmektedir. Ağırlıkla yoksul-marjinal kesimlere ev 

sahipliği yapan bu alanlar, günümüz kentsel dönüĢüm uygulamalarında özellikle 

butik otellerin, lüks konutların, iĢ, ticaret ve alıĢveriĢ merkezlerinin inĢa 

edilebileceği mekanlar olarak görülmektedir. 

Türkiye‘de son yıllarda yapılan birçok yasal ve örgütsel kentsel dönüĢüm 

düzenlemelerinin ve uygulamalarının etkileri ve sonuçları artık belirgin olarak 

görülmeye baĢlansa da, henüz bunların çok yönlü ve net olarak çözümlendiği 

söylenemez. Bu düzenlemeler ve yaĢanan değiĢimler/dönüĢümler, tarih boyunca 

eĢitsiz güç iliĢkilerinin mekanı olan kentlerde de ciddi değiĢimleri beraberinde 

getirmekte ve yeni tanımlamalar yapılması ihtiyacını doğurmaktadır. Örneğin; 

―doğal afet riski nedeniyle kentsel dönüĢüm‖ ile ―kentsel dönüĢümün sosyal 

bağlamdan kopukluğu ve sosyoekonomik açıdan dıĢlayıcı ve ayrıĢtırıcı sonuçları‖, 

bu bağlamda ele alınması gereken konuların baĢında gelmektedir. 

Bu çalıĢmada öncelikle kent, küreselleĢme ve kapitalizm iliĢkisi ele alınmaktadır. 

Bunun yanında, küresel kapitalizm açısından önemli birimler olan kentlerde yaĢanan 

dönüĢümün, neoliberal piyasacılık anlayıĢı çerçevesinde nasıl gerçekleĢtiği 

tartıĢılmaktadır. Ayrıca, kentsel dönüĢüm kavramı ile 10 yılda Türkiye kentlerinde 

uygulanan kentsel dönüĢümün boyutları ve niteliği kısaca ortaya konmaya 

çalıĢılmaktadır. Son olarak, kentsel dönüĢüm uygulamalarının kentlere ve kentlilere 

mekansal, sosyal, kültürel, ekonomik vb. yansımaları, dıĢlanma ve ayrıĢma süreçleri 

bağlamında kısaca çözümlenmekte ve tartıĢılmaktadır.   

1. Küreselleşme ve Kapitalizm Üzerine Birkaç Not 

1970‘li yılların ortalarından itibaren geliĢmiĢ kapitalist ülkelerde yaĢanmaya 

baĢlayan ekonomik krizle birlikte hemen hemen tüm dünyayı kapsayan büyük bir 

değiĢim süreci baĢlamıĢtır. 1980 sonrası dönemde dünya ekonomisinde yaĢanan 

geliĢmelerin belirleyiciliğinde siyaset, toplumsal yaĢam, yönetim, kültür vb. 

boyutlarda ortaya çıkan değiĢimler sonucunda küresel sermaye yerelliğin ve kentin 

önemini arttıran bir görüntü içinde, kendi hareket, pazar ve birikim alanlarını 

örgütleme çabasına giriĢmiĢtir. Bu süreç 1980‘lerden itibaren (hepsi benzer anlamlar 
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taĢımakla birlikte) yeni dünya düzeni, küreselleĢme, neoliberal küreselleĢme gibi 

kavramlarla tanımlanmıĢtır. KüreselleĢme; ―mal ve hizmetlerin, üretim araçlarının, 

teknolojinin ve finans kaynaklarının serbestçe dolaĢabildiği ve piyasaların giderek 

bütünleĢtiği bir süreçtir‖ (ġenses, 2004: 13). Bu çerçeveden bakıldığında 

küreselleĢmenin, sermayenin ülke sınırlarını aĢan hareketlerini devlet denetiminden 

arındırarak serbestleĢtirmeyi kapsadığı söylenmektedir (Kazgan, 2000: 161). Bir 

diğer tanıma göre de küreselleĢme, sermayenin ulus-devlet ölçeğinden sıyrılıp 

uluslararası alanda serbestçe dolaĢıp en yüksek kar getirecek alanlara daha kolay 

yönelme olanağını elde etmesiyle, kapitalizmin geldiği yeni bir aĢamanın adıdır 

(Tokatlıoğlu, 2005: 155-156).  

KüreselleĢme süreci neoliberal görüĢler çerçevesinde geliĢmiĢ ve hem ulusal hem de 

uluslararası süreçlerde devletlerin rolünün azaltılarak, piyasa aktörlerinin etkin 

kılınması yönünde uygulamalarla birlikte hayata geçirilmiĢtir (Panitch, 2000: 205). 

Piyasa aktörlerinin dolaĢımını kolaylaĢtırma ve etkinliğini arttırma çabalarını içeren 

küreselleĢme süreci, ulus-devletlere yönelik müdahale ve dayatmaları nedeniyle 

(Dünya Ticaret Örgütü‘nün piyasacılığa iliĢkin kesin kuralları gibi) ekonomik 

olduğu kadar politik bir süreç olarak da ele alınmalıdır. Bu nedenle, devletin 

ekonomideki faaliyetlerinde, özellikle sunduğu kamu hizmetlerinde, 1980‘lerden 

beri dünya ekonomisini Ģekillendiren ve liberalleĢme eğilimlerinin artmasıyla 

hızlanan küreselleĢme sürecinin etkisiyle önemli daralma olmuĢtur. Neoliberal 

küresel kapitalizmde, bağımsız ulusal ekonomiler ve bunun sonucunda ulusal 

ekonomik yönetim stratejileri artan bir Ģekilde önemsizleĢmiĢ ve etkisizleĢmiĢtir 

(Hirst ve Thompson 1996‘dan aktaran SubaĢat, 2004: 60). Bu saptamadan hareketle 

küreselleĢme, ulus-devletin ortadan kalktığı/yok edildiği bir son değil, ulus-devletin 

ulusal politikaların yürütülmesindeki rolünün ve etkinlik alanlarının daraldığı, 

sermayenin serbest dolaĢımına eĢlik eden ulusal ya da uluslararası aktörlerin ve 

piyasanın bir aracı olarak yeniden yapılandırıldığı bir süreçtir (BaĢkaya, 1999: 21; 

SubaĢat, 2004: 60).  

KüreselleĢme; malların, hizmetlerin, sermayenin ve insanların serbest bir biçimde 

hızlı ve büyük hacimlerle dolaĢabildiği, sınır aĢan faaliyetlerin sayısının arttığı ve 

sınır aĢan ticari, politik, kültürel ve bilimsel ağların yaygınlaĢtığı bir duruma iĢaret 

etmektedir. Bu bağlamda, biliĢim, iletiĢim ve ulaĢım hızının ve hacminin, bunlarla 

ilgili altyapının ve ağların kapsamının bugüne kadar görülmemiĢ oranda arttığı 

görülmektedir. Bu süreçte küresel kentler, küresel sistemin iĢleyiĢini sağlayan 

önemli bağlantı, hizmet ve üretim noktalarıdır. KüreselleĢen bir dünyada kentlerin 

bu konumu, onları ulus devletlerin de önüne geçirmiĢ ya da onlardan daha etkin ve 

iĢlevsel bir rol oynar duruma getirmiĢtir (Doğan, 2009: 227). Dolayısıyla, 

küreselleĢme aslında; modernleĢme sürecini, yani sanayileĢmesini tamamlamıĢ, 

Kuzey Amerika ve Batı Avrupa kentlerinin 1970‘lerde içine düĢtüğü ekonomik 

darboğazdan yeni kentsel ekonomiler yaratarak kurtulma sürecidir. Bu süreçte 

kapitalizm; yeni boyutlar ve neoliberal ideoloji çerçevesinde yeniden paketlenerek 

yeni ĢiĢede servis edilmektedir. Küresel kent de kapitalizmin yeniden vücut bulduğu 

mekandır. Bu süreçte, küresel kapitalizmin dayandığı ekonomik yayılmacılık için 

uygun ortam sağlamaya çalıĢan ve sermayeyi çekmek için birbiriyle yarıĢan kentler 

ortaya çıkmaktadır (Özkan, 2005: 275). Bu amaçla kentlerin baĢvurduğu en önemli 

araç kentsel dönüĢümdür. Öyle ki, kentsel dönüĢümün, Türkiye‘de baĢka geliĢmiĢ 

ülkedekilerde bile eĢine az rastlanır bir hızla ve çılgınlıkla yürütülerek, kalkınmanın, 
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büyümenin, zenginleĢmenin ve küresel kapitalist yarıĢta öne geçmenin ve 

mümkünse en ön sıralarda yer almanın bir aracı olarak kullanıldığı dikkatleri 

çekmektedir. 

2. Neoliberal Kapitalist Küreselleşme ve Kent 

1970‘lerdeki krizin derin ve uzun süreli etkileri, dünya ekonomisinin yeni bir 

büyüme evresine girememesi, üretimin esnekleĢmesi, üretim sürecinin parçalanması, 

bazı kısımlarının ucuz emek ve hammaddeye sahip geliĢmekte olan ülkelere 

kaydırılması gibi geliĢmeler, kapitalizmin yeni büyüme enerjisi ve stratejisi 

arayıĢlarıyla örtüĢmüĢ, yerellikler üzerinden kalkınma öne çıkmıĢtır. Esnek 

uzmanlaĢmaya ve esnek üretim süreçlerine dayalı, bilgi ve teknoloji yoğun ekonomi 

dönemi, özellikle 1980‘lerden sonra mekânsal anlamda yeni bir düzenlemeyi de 

beraberinde getirmiĢtir. Bu küresel neoliberal yeniden yapılanma sürecinde, ulus 

devletler önemini yitirirken, en önemli birikim alanları olarak öne çıkan kentler 

(Doğan, 2002: 113); küreselleĢme sürecinin ekonomik, siyasi ve sosyo-kültürel 

boyutlarına yön veren temel aktörleri haline gelmiĢtir (Pustu, 2006: 129-130). Bu 

süreçte kentsel ekonomiler bir ağ ekonomisine dönüĢmüĢ ve ulaĢım, taĢıma, iletiĢim, 

ticaret, hizmet, teknolojik yenilik, bilgi ve enformasyon ağlarından oluĢan bir 

kentsel ekonomik sistem ortaya çıkmıĢtır (BaĢer, 2005: 496). Ulus-devletlerin gerek 

ekonomi gerekse yönetim alanındaki yetki ve sorumluluklarının önemli bir kısmını 

yerel, bölgesel ve uluslararası yönetimlere ve örgütlere, özel ve sivil sektörlere ve 

piyasaya bırakması kentleri küreselleĢme sürecinde yaĢanan ekonomik yarıĢta en 

önemli aktörler haline getirmiĢtir (Duru, 2005: 72). Bu süreçte ekonomi 

politikalarının belirleyiciliği, ülke baĢkentlerinin ve merkezi hükümetlerin elinden 

kaymıĢ, küresel piyasa dinamikleri, süreçleri ve aktörleri öne çıkmıĢ, merkezi 

hükümetler daha çok küresel geliĢmelere ve ekonominin gidiĢatına göre tedbir alma 

ve politikalar geliĢtirme iĢlevini yüklenmiĢlerdir. Bu süreçte ülke sınırları içinde 

baĢkentler değil, küresel süreçlere eklemlenme potansiyeli olan ve küresel 

kapitalizmin yerel ayağı olabilecek kentler ön plana çıkmıĢtır (Ergun, Gül ve Sallan 

Gül, 2013; Keyder, 2004: 100; 1992: 82). Bu doğrultuda Dünya Bankası, AB, 

OECD gibi ulus üstü aktörler, kalkınma açısından kentlerin motor güç konumunda 

olduğuna vurgu yapmaktadır. Aynı Ģekilde bu vurgu, kentlerin sermaye açısından 

yatırım aracı olarak cazip bir tercih mekanizması (Doğan, 2005: 82) ve serbest 

piyasa açısından yarıĢma mekanizması oluĢturduğuna da iĢaret etmektedir 

Ulus devletlerin önemini yitirdiği neoliberal küresel yeniden yapılanma sürecinde 

kentler, bir yandan küreselleĢmeyi anlamanın önemli bir aracı olarak ön plana 

çıkmıĢ (Taylor, Derudder, Saey ve Witlox, 2007: 13), diğer yanda da küresel 

kapitalizmin en önemli birikim alanları ve yarıĢan aktörleri olarak, daha etkin ve 

iĢlevsel bir rol oynar duruma gelmiĢtir (Doğan, 2002: 113, 227; Knox, 1998: 26). 

Bir baĢka ifadeyle; kentler, küreselleĢme sürecinin ekonomik, siyasi ve sosyo-

kültürel boyutlarına yön veren, üretim, değiĢim ve tüketim süreçlerini küresel 

ölçekte birbirine bağlayan temel aktörler haline gelmiĢlerdir (Ergun, Gül ve Sallan 

Gül, 2013; Feagin ve Smith, 1987: 3; Pustu, 2006: 129-130). 1989 sonrasında 

belirginleĢen neoliberal küreselleĢme dalgası kendisini en iyi biçimde kent 

mekânlarında kısa sürede yarattığı dönüĢümlerle ortaya koymuĢ ve küresel kent 

kavramının bugünkü anlamını kazanarak, kentlerin küresel ekonomide baĢat aktörler 

olarak öne çıkmasında etkili olmuĢtur. 
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3. Neoliberal Kapitalist Küreselleşme Sürecinde Dönüşen Kentler 

KüreselleĢme sürecinde kent mekânı, sermayenin sermayesi haline gelmiĢtir. 

Küresel kapitalizm, kendisini en iyi biçimde kent mekânlarında kısa sürede yarattığı 

dönüĢümlerle somutlamıĢtır. Dolayısıyla, kent ve kentsel alanlar, neoliberal 

küreselleĢme yönünde yaĢanan bu büyük değiĢim sürecini izlemek, tanımlamak, 

kurumsallaĢtırmak isteyenlere ve bu konuda çalıĢanlara büyük olanaklar 

sunmaktadır. (Ercan, 1996: 67; Short, 1996: 68-71; Uysal, 2001: 64; Kiper, 2006: 

96). 

Sermayenin sınır tanımaksızın akıĢkanlaĢması ve küreselleĢmesi ile devletin 

etkinliğinin azalması, küresel ya da bölgesel ölçekte ekonomik etkinliğin ve karar 

verme mekanizmalarının merkezi olarak karĢımıza kentleri, özellikle de küresel 

çıkarmaktadır. Ancak bu süreçte kentlerin küresel kapitalizmle eklemlenmesi, 

yarıĢta öne çıkabilmesi ve etkin olabilmesi açısından önemlidir. Sermayenin ve 

serbest piyasa ekonomisinin Ģekillendirdiği rekabet ortamında kent yönetimleri 

büyük ölçekli kentsel projeler yoluyla kentleri sermaye açısından cazip kılabilecek 

Ģekilde dönüĢtürmekte ve sermayeyi çekebilmek için birbirleriyle kıyasıya bir yarıĢa 

girmektedir (Bilsel, 2005: 22). Sermayeden daha büyük pay kapma beklentisine 

giren kentlerin yöneticileri de, sermayeden pay almanın çekiciliğine kapılarak 

kentler arası yarıĢ sürecine dahil olmakta ve kentleri küresel piyasada pazarlama 

çabasına giriĢmektedirler (Özden, 2008: 157). Sermayeyi çekebilme adına giriĢilen 

bu pazarlama yarıĢı, kentleri değiĢim değerine sahip, her Ģeyin parasal değer ya da 

yatırım değeri üzerinden değerlendirildiği meta kentler haline getirmektedir. 

Kapitalist kent, doğası gereği değiĢim değerini ön plana alan çıkar gruplarının etkin 

olduğu bir iliĢkiler ağı sistemine dayanmaktadır. GiriĢimciler, yatırımcılar, 

müteahhitler, arsa spekülatörleri, büyük Ģirketler, bankalar vb. kent mekânını 

değiĢim değeri çerçevesinde ele almakta (Aslan, 2004: 51) ve hamlelerini ona göre 

yapmakta, bu da kentin pazarlanan bir meta olarak algılanmasına yol açmaktadır. 

UlaĢım, iletiĢim ve üretim teknolojilerindeki geliĢmeler, sermayenin yer seçim 

tercihlerini geniĢletmiĢtir. GeliĢmekte olan ülkeler küresel pazara entegre olabilmek 

ve sermayeyi çekebilmek için girdikleri yarıĢta baĢarı için altyapı ve lojistik 

olanaklar sağlama çabasına giriĢmiĢlerdir. Bu çabanın kentsel mekândaki karĢılığı; 

özellikle küresel pazarla bağlantılı olan alanlarda iyi bir telekomünikasyon ve 

geliĢmiĢ bir ulaĢım ağı, sanayi bölgeleri, serbest ticaret bölgeleri, iĢ merkezleri ve 

ofisler, alıĢveriĢ merkezleri, lüks oteller ve konut alanlarının oluĢturulmasıdır (IĢık, 

1993: 32; Kaygalak, 2009: 58-59; Öğdül, 2005: 310; MocoĢ, 2009: 33-34). 

KüreselleĢme sürecinde üretim biçimlerinin değiĢmesiyle birlikte sanayi 

kuruluĢlarının kentlerin dıĢına çıkması/çıkarılmasına koĢut olarak sigortacılık, 

kültürel etkinlikler, finansal hizmetler, yöneticilik hizmetleri, reklamcılık, 

pazarlama, araĢtırma ve benzeri sektörler kent merkezinde yoğunlaĢmaktadır (BaĢer, 

2005: 495). Hizmetler sektörünün fiziki mekândaki yatırım ve yerleĢim ölçeği 

sanayi sektörüne göre çok daha küçük ve akıĢkandır. Bu ifadeden hareketle 

hizmetler sektörünün, çok hızlı bir Ģekilde yer değiĢtirebildiği ve kentin daha 

avantajlı bölgelerine ya da daha avantajlı kentlere kolaylıkla taĢınabildiği 

söylenebilir. Bu hareketlilik yerel yönetimleri, kenti hızla ve çekici biçimlerle 

donatmaya, giriĢimci ve yatırım açısından cazip kılma çabasına girmeye 

yönlendirmektedir (Özkan, 2005: 283). 
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GeliĢmekte olan ülkelerdeki kentleĢme, kentsel yatırımlar ve dolayısıyla kentsel 

rantların kullanım ve paylaĢımı küresel sermayenin doğrudan çekim alanına 

girmektedir (Torunoğlu, 2006: 74). Her kentin kendini daha iyi pazarlayabilmek 

için, diğer kentlerden farkını ortaya koyabilmesi ve kendini öne çıkarması 

gerekmektedir. Bu farklılık kentin tarihsel, sosyal, kültürel, doğal vb. özelliklerinden 

kaynaklanabileceği gibi, özelikle son dönemde küresel ekonomiye sağladığı 

olanaklarla da oluĢturulmaktadır. Tarihsel, sosyal, kültürel, doğal vb. özelliklerle 

kentlerin pazarlanması ―değer pazarlaması‖ olarak adlandırılırken, küresel 

ekonomiye sağlanan olanaklarla pazarlama ise ―altyapı pazarlaması‖ olarak 

adlandırılmaktadır. Değer pazarlaması tarihsel, kültürel ve doğal değerlerin, varoluĢ 

biçimlerinin doğasından uzaklaĢtırılarak metalaĢtırılması ve turizm eylemiyle 

pazarlanması Ģeklinde gerçekleĢtirilmektedir. Altyapı pazarlaması ise kentlerin 

küresel sermayeye sundukları fiziksel altyapı (Ocak, 1996: 37) ve çalıĢma-alıĢveriĢ-

eğlence mekânlarını kapsayan yumuĢak altyapı (Mulgan, 1995: 212) olanaklarıyla 

gerçekleĢtirilmektedir. Kentlerde var olan fiziksel altyapının geliĢmiĢlik düzeyi 

kentlerin yaĢanabilirlik düzeyine de etki etmektedir. Son dönemde kentlerde 

iletiĢime yönelik altyapı oldukça önem kazanmıĢtır. ĠletiĢim ve bilgi iĢlem alanında 

görülen geliĢmeler ve küresel sermayenin bu araçlardan yararlanarak yayılması ve 

akıĢkanlığını hızlandırabilmesi, bu fiziksel altyapı bileĢenini öne çıkarmıĢtır. 

Küresel sermayeyi kendine çekmeye çalıĢan kentlerin kendilerini pazarlama 

araçlarından en önemlilerinden biri bu altyapı bileĢenine yaptıkları yatırım düzeyleri 

olmaktadır (Ocak, 1996: 37).  

Genel olarak sermayeyi çekebilme kaygısı olarak adlandırılan bu süreçte yapılan 

tüm giriĢimler geniĢ ölçekli kentsel uygulamaları gerekli kılmaktadır. Bu 

giriĢimlerin günümüzdeki karĢılığı en kapsayıcı ifadeyle kentsel dönüĢüm 

olmaktadır. Sermaye açısından cazip ve iĢlevsel kılınabilecek ya da yatırım 

yapılabilir ve kar üretme potansiyeline sahip alanlar olarak görülen tüm kentsel 

mekanlar, kentsel dönüĢüm projeleri aracılığıyla yatırıma açılmaktadır (Kuyucu ve 

Ünsal, 2011: 88).  

4. Kentsel Dönüşüm ve Boyutları 

Kentsel dönüĢüm karĢılığında daha önce kullanılmıĢ ve çoğu günümüzde de 

kullanılmakta olan kentsel yenileme, kentsel yeniden canlandırma ya da 

kalkındırma, kentsel koruma, kentsel yeniden geliĢtirme, kentsel yeniden inĢa, 

kentsel yeniden üretim, kentsel rönesans, kentsel soylulaĢtırma vb birçok kavram 

vardır (Gül, 1997; Gül ve Dulupçu, 2010; Yaman, 2010: 120). Bu kavramlar 

kentlerde yaĢanan dönüĢümün bir boyutuna karĢılık gelirken, kentsel dönüĢüm ise 

tüm bu süreçleri kapsamaktadır (Ergun, 2011: 54-55). Kentsel dönüĢüm; kentin 

tümünün ya da bir bölümünün mevcut Ģekil ve görüntüsünden baĢka bir Ģekil veya 

görüntüye geçmesi/geçirilmesi olarak ele alınmaktadır (Aydın, 2008: 5). Bir diğer 

tanıma göre ise kentsel dönüĢüm, ―zaman süreci içerisinde eskiyen, köhneyen, 

yıpranan ya da potansiyel arsa değeri mevcut üst yapı değerinin üzerinde seyreden 

ve çoğu kez yaygın bir yoksunluğun hüküm sürdüğü kent dokusunun, altyapısının 

sosyal ve ekonomik programlar ile oluĢturduğu bir stratejik yaklaĢım içinde, günün 

sosyoekonomik ve fiziksel Ģartlarına uygun olarak yenilenmesi, değiĢtirilmesi, 

geliĢtirilmesi, yeniden canlandırılması ve bazen de yeniden oluĢturulması eylemidir‖ 

(Özden, 2006: 217). Kentlerde yaĢanan dönüĢümler kimi zaman mekân ve yaĢam 
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kalitesini arttırma Ģeklinde ortaya çıkarken; kimi zaman da mekânın ekonomik, 

sosyal, çevresel ve fiziksel bozulması olarak yaĢanmaktadır. Kent planlaması 

açısından kentsel dönüĢüm; kentsel alanlardaki belirli bir zaman aralığında 

ekonomik, sosyal, fiziksel ve çevresel çökme ve bozulmaya çözüm arayan/getiren 

bir müdahale biçimi olarak görülmektedir (Akkar, 2006: 29). 

II. Dünya SavaĢı‘ndan sonra tekrar yoğun olarak gündeme gelen ve yaygınlaĢan 

kentsel dönüĢüm uygulamaları, Avrupa‘da savaĢ yıkımına uğrayan kentleri ve eski 

sanayi kentlerini yeniden imar etmek için kullanılmıĢtır. Amerika BirleĢik 

Devletleri‘nde ise 1960‘larda Boston, Baltimore ve New Orleans gibi eski kentleri 

yeniden canlandırmak ve dönüĢtürmek için daha yaygın kullanılmaya baĢlanmıĢtır 

(UNEP, 2004: 7). Son yıllarda ise kent içinde ya da çeperlerindeki boĢ alanların 

dönüĢtürülmesi, yeni çok iĢlevli kentsel mekanlar inĢası, eskiyen kentsel alanların 

yenilenmesi ya da yeniden iĢlevlendirilmesi, tarihi, kültürel ya da doğal değeri olan 

alanların ya da yapıların iĢlevsel olarak kullanılarak korunması gibi amaçlarla tüm 

dünyada gittikçe yaygınlaĢmıĢtır. Kısacası; kentsel dönüĢüm projelerinin genel 

olarak kentlerde ortaya çıkan dört olumsuz geliĢmeye karĢı hazırlandığı ve 

uygulandığı ileri sürülmektedir (Aydın, 2008: 6): 

 Göç ve nüfus artıĢı gibi nedenlere bağlı olarak sağlıksız ve plansız geliĢen 

kentlerin sağlıklı ve çağdaĢ yapıya kavuĢturulması;  

 EskimiĢ ve iĢlevini yitirmiĢ sanayi alanlarının yeni iĢlevlerle kente 

kazandırılması; 

 Tarihi değeri olan alanların restore edilmesi; 

 Deprem vb doğal afetlerden dolayı yıpranan/yıkılan kentsel alanların 

yenilenmesi ya da yeniden yapılandırılması. 

Türkiye‘de 1980‘lerde yaĢanan hızlı göç ve kentleĢme sonrasında toprak 

spekülasyonları yoğunlaĢmıĢ, gecekondu alanları da ticarileĢmeye baĢlamıĢ ve 

ülkede rant arayıĢı ve yarıĢı hızlanmıĢtır (Dülgeroğlu ve Kerem, 1998: 13-17). 

1980‘lerin sonunda, ıslah imar planlarının yanı sıra kentsel dönüĢüm projeleri de 

gündeme gelmeye baĢlamıĢtır. 1989 yılında Ankara‘da baĢlatılan Dikmen Vadisi ve 

Portakal Çiçeği Vadisi gibi projeler, günümüzde anlaĢıldığı anlamda ilk kentsel 

dönüĢüm projeleri olarak kabul edilmektedir (Gül ve Dulupçu, 2010; ġiĢman ve 

Kibaroğlu, 2009: 3; ġahin, 2003: 4). 1999 Kocaeli ve Düzce Depremleri ile 2011 

Van Depremi sonrasında kentsel dönüĢüm konusu tekrardan gündeme yerleĢmiĢtir. 

2000‘li yılların kentsel dönüĢüm açısından en önemli özelliği, kentsel dönüĢümün 

yasalarda açıkça yer almaya baĢlamasıdır. Bu yıllarda özellikle yerel yönetimler 

mevzuatında meydana gelen geliĢmeler paralelinde kentsel dönüĢüme yönelik 

çabalarda artıĢ dikkat çekmektedir. 2004 yılında çıkartılan 5104 sayılı Kuzey 

Ankara GiriĢi Kentsel DönüĢüm Projesi Kanunu ve 5216 sayılı BüyükĢehir 

Belediyeleri Kanunu ile 2005 yılında çıkarılan 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5366 

sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel TaĢınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve 

YaĢatılarak Kullanılması Hakkında Kanun bunun örnekleridir (Gül, Batman ve 

Peker, 2013). 2012 yılında çıkarılan 6306 sayılı kanun ile, kentsel bozulma ya da 

çöküntü olmadan da, bir takım analizler sonucunda olası afet riski saptanması 

halinde kentsel dönüĢümün önü açılmıĢtır. Bu yasa bir anlamda daha çok, daha hızlı 

ve çılgınca kentsel dönüĢümün kapısını sonuna kadar açmıĢtır. 
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5. Türkiye‟de Kentsel Dönüşümün Değerlendirmesi ve Dışlanma ve Ayrışma 

Süreçleri 

Günümüzde kentlerin sermaye tarafından cazip yatırım alanı olarak görülmesi ve 

küresel sermayeye hitap etme kaygısına bağlı olarak tüm ülkelerde kentsel politikalar 

ve uygulamalar ön plana çıkmıĢtır. Kentlerin tarihsel süreçte olduğu gibi günümüzde 

de kalkınmıĢlığın ve geliĢmiĢliğin göstergesi olarak görülmesi, merkezi ve yerel 

yönetimleri kentlerin yeniden yapılandırılması konusunda hummalı çalıĢmalar 

yapmaya itmiĢtir. Bunun sonucu, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de özellikle 

Ġstanbul, Ankara, Ġzmir gibi büyük kentler, kentsel dönüĢüm projeleri ile adeta yeniden 

yapılandırılmakta ve küreselleĢme sürecinde ön plana çıkarılmaya/cazip hale 

getirilmeye çalıĢılmaktadır. Bu süreçte, merkezi ve yerel yöneticilerin ve bürokratların, 

giriĢimcilerle, yatırımcılarla, müteahhitlerle, arazi sahipleriyle, danıĢmalar ve 

uzmanlarla, medya desteği de alarak, kentsel dönüĢüm için hegemonik bir kent 

koalisyonu kurdukları saptaması yapılmaktadır (Türkün, 2011: 61). 

Kentsel arsa stoklarının neredeyse tükendiği günümüzde merkezi konumları 

nedeniyle değerlenen gecekondu bölgeleri ile kent merkezlerindeki eski tarihi 

yerleĢim bölgeleri, kentsel dönüĢüm alanları olarak seçilen alanların baĢında 

gelmektedir (Dinçer, 2011: 58). Kamusal hizmetin kolay ulaĢılabilir olması 

gerekliliğine paralel olarak özellikle Cumhuriyet döneminde kent merkezlerine 

konumlandırılan kamu binaları ile eski mahalleler süreç içinde eskimiĢ-yıpranmıĢ ve 

hatta artan nüfusa ve hizmet talebine yeterli olabilecek kapasiteden uzaklaĢmıĢlardır. 

Bu bağlamda kamu hizmet binaları kentsel dönüĢüm kapsamına dahil edilmiĢtir. 

Ayrıca, üst-orta sınıfların kent dıĢındaki site tarzı konut alanlarına yönelmesi sonucu 

yoksul-marjinal kesimlerce doldurulan kent merkezleri de günümüz kentsel 

dönüĢüm uygulamalarında özellikle butik otellerin, iĢ ve alıĢveriĢ merkezlerinin inĢa 

edilebileceği gözde mekanlar haline gelmiĢ ve soylulaĢtırılmıĢtır (Dinçer, 2011).  

Ancak, özellikle son on yıl içinde gerçekleĢtirilen kentsel dönüĢüm uygulamalarına 

ve 5 Ekim 2012 itibariyle ülke genelinde 35 ilde baĢlatılan kentsel dönüĢüm 

projelerine bakıldığında, dönüĢüm alanı ilan edilen mekanların fiziksel anlamda 

iyileĢtirilmesi ön plana çıkmaktadır. Bu durumda, sorun standardın altında kalan ya 

da eskimiĢ konut stoku ve köhnemiĢ mekan olarak algılanmakta ve bu konutların ve 

mekanın ıslahı ya da yenilenmesi dönüĢüm projesinin temel amacı olmaktadır. 

Kentsel dönüĢüme tabi tutulmayan bitiĢik alanlardaki konutların da yeni kentsel 

dokuyla en azından görüntü olarak uyumlulaĢtırılması istenebilmektedir. Kısacası, 

kentsel dönüĢüm ağırlıkla konut ve fiziksel dönüĢüm projeleri olarak ele 

alınmaktadır. Hatta, kentsel dönüĢüm TOKĠ ve belediyelerce kaynak geliĢtirme 

amaçlı projeler Ģeklinde dar kapsamlı olarak ele alınabilmektedir (Turan, 2009: 

287). Oysa, dönüĢüm alanlarının birer yaĢam alanı olduğu düĢünüldüğünde, kentsel 

dönüĢümün bu insanların yaĢam koĢullarını iyileĢtirmeyi, sosyal ve kültürel 

ihtiyaçlarını gidermeyi hedeflemesi ve bunu yapabilmek için de daha demokratik ve 

katılımcı biçimde uygulanması zorunluluğu karĢımıza çıkmaktadır. Ancak, son 

yıllardaki kentsel dönüĢüm uygulamalarının, kentsel büyümeyi sağlıklı ve bütüncül 

yönetmekten uzak olduğuna (Gül, Batman ve Peker, 2013) ve ciddi bir kent 

planlamasının sonucu olmaktan çok; genellikle piyasa dinamiklerine ve anlık çözüm 

gereklerine dayandığına dikkat çekilmektedir (Ataöv ve Osmay, 2007: 59; Uzun, 

2003: 372-373).  
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Kar ve rant arayıĢının yarattığı rekabetle, sosyoekonomik, mekansal ve doğal 

özellikler düĢünülmeksizin fiziksel yapıya odaklanarak gerçekleĢtirilen kentsel 

dönüĢüm, bütünlüğü olmayan, çarpık ve dağınık bir kentleĢme ortaya çıkarmaktadır. 

Bu yeni kentleĢmenin, 2000‘li yıllara kadar yaygın olan gecekondulaĢmadan ne 

ölçüde ayrıĢtığı ve olumlu olduğu tartıĢmalıdır. GecekondulaĢma sorununun 

çözümüne katkı yapar görünmekle beraber, bir türlü baĢ edilemeyen kentsel 

sorunlara (trafik sıkıĢıklığı, kirlilik, yeni dağınık ve biçimsiz kentleĢme ve 

kontrolsüz kentsel büyüme gibi), kent içinde yeni göçlere ve istilalara, ciddi sosyal 

ve mekansal dıĢlanmaya ve ayrıĢmaya yol açtığı da gözlenmektedir. Ayrıca, bu 

alanlarda yaĢayanların sosyal ağlarını, düzenlerini ve yaĢam alanlarını bozan 

sonuçlar ortaya çıkararak, yeni ihlaller, mağduriyetler, dıĢlanmalar, ayrıĢmalar ve 

yoksunluklar üretmektedir (Gül ve Ergun, 2011; Türkün, 2011: 70). Bu anlamda 

süreç, Power ve Wilson (2000) ile Bhalla ve Lapeyre, (1997) tarafından belirtildiği 

gibi, çok yönlü bir kırılma ya da yırtılma olarak iĢlemektedir (alıntılayan, Bayram ve 

diğerleri, 2012: 377). Çünkü, kentsel dönüĢüme uğrayan alanlarda yaĢayan gruplar 

ya da kiĢiler, sosyal ve ekonomik iliĢkilerden, yapılardan, ortamlardan, ağlardan 

kopmakta ve siyasal, yönetsel, sosyal ve ekonomik yaĢama ve süreçlere eĢit 

vatandaĢlar olarak katılma olanaklarından uzaklaĢmaktadırlar. Dinçer (2011) de, bu 

süreçte kiĢilerin sadece evlerinden ve iĢlerinden olmadığı, sosyal bağlarını ve 

kültürel miraslarını da kaybettiği saptamasını yapmaktadır. Oysa, mega-

kentleĢmenin ya da kent-bölgeleĢmenin yaĢandığı günümüzde, daha bütüncül ve çok 

yönlü kent politikalarına ihtiyaç vardır. 

Sonuç olarak, Türkiye‘de özellikle son on yılda gerçekleĢtirilen yerel sosyal ve 

mekansal bağlamdan kopuk kentsel dönüĢüm projeleri, kentlerin ölçüsüz 

geniĢlemesine, kültürel, tarihi ve doğal dokunun bozulmasına, kamu kaynaklarının 

israfına, sosyal eĢitsizlik, dıĢlanma, ayrıĢma ve kutuplaĢmaya yol açmaktadır (Gül 

ve Ergun, 2011: 158). Ergun‘un (2011) Ġstanbul Maltepe‘de yaptığı doktora tez 

çalıĢması, kentsel dönüĢüm süreçlerinde aĢağıda belirtilen beĢ temel dıĢlanma ve 

ayrıĢma biçimlerinin yaĢandığını ortaya koymuĢtur:  

 Mekansal Dışlanma-Ayrışma: Kentsel dönüĢüm gerçekleĢtirilen alanların 

yerleĢik sakinlerinin mahallelerini terk ederek kentin farklı yerlerinde yaĢam 

alanı aramaya itilmesi, mekansal kopukluk ve eĢitsizliklerin belirginleĢmesi. 

 Etnik Dışlanma-Ayrışma: Bazı kentsel dönüĢüm alanlarında yerlerinden 

edilenlerin ağırlıkla dezavantajlı Çingene, Kürt, Alevi vb. gruplar olması ve bu 

grupların diğer sosyal ve etnik gruplarla uzaklığının, ayrıĢmıĢlığının ya da 

kopukluklarının artması.  

 Sosyal Dışlanma-Ayrışma: Kentsel dönüĢüm gerçekleĢtirilen alanların 

sakinlerinin; yerleĢik yaĢam pratiklerinden ve sosyal ağlarından koparılması, 

gruplar arası sosyal uzaklığın, ayrıĢmıĢlığın ve kopukluğun artması, sosyal 

eĢitsizliklerin belirginleĢmesi. 

 Ekonomik Dışlanma-Ayrışma: Kentsel dönüĢüm gerçekleĢtirilen alanların 

sakinlerinin yerleĢik ekonomik faaliyetlerinden, ekonomik ağlarından 

koparılması, iĢ ve üretim olanaklarından ve süreçlerinden uzaklıklarının, 

dıĢlanmıĢlıklarının ve kopukluklarının artması, mesleki ayrıĢmanın ve 

ekonomik eĢitsizliklerin belirginleĢmesi. 
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 Siyasal Dışlanma-Ayrışma: Kentsel dönüĢüm gerçekleĢtirilen alanların 

sakinlerinin; kentsel dönüĢüme iliĢkin politika oluĢturma ve karar alma 

süreçlerine katılmaması, görüĢlerinin alınmasını sağlayacak mekanizmaların 

iĢletilmemesi, sakinlerin ihtiyaç ve isteklerinin yeterince ya da hiç dikkate 

alınmaması ve dolayısıyla karar alma ve politika oluĢturma süreçlerinden 

dıĢlanmıĢ ve kopuk olması. 

Kentsel dönüĢüm projelerinin sosyal kopukluğunun en temel göstergesi olarak 

ortaya çıkan tüm bu dıĢlanma ve ayrıĢma süreçleri, beraberinde sosyoekonomik 

eĢitsizlikleri de artırmaktadır. Kentin sosyoekonomik süreçlerinden dıĢlanan ya da 

kopan grupların, kente ve sisteme aidiyet hisleri de kaybolmakta, bu da beraberinde 

daha ciddi sorunlara kapıyı aralamaktadır.  

Sonuç ve Değerlendirme 

Temel hedefi sağlıklı ve insan onuruna yakıĢır, depreme dayanıklı konut ve yaĢam 

alanları oluĢturmak olarak açıklanan kentsel dönüĢüm projelerini bu hedef 

bağlamında eleĢtirmek abesle iĢtigaldir ve bu hedefle uyumlu yürütülen projeler de 

vardır (Uzun, 2003: 273). Ancak dönüĢtürülen kentsel mekanlardaki kullanım ve 

mülkiyet haklarında oluĢabilecek hak kayıplarına, vatandaĢ katılımına ve sosyal ve 

mekansal dıĢlanma ve ayrıĢma süreçlerine karĢı duyarlı olunmadığı gözlenmektedir. 

Uygulamada tepeden inmeci yaklaĢımlar ağır basmakta ve kent sakinlerini ve 

onların yaĢam alanlarını doğrudan ilgilendiren kararlar, merkezi ve yerel 

yöneticileri, büyük ulusal ve küresel giriĢimcileri, yatırımcıları ve müteahhitleri, 

mülk sahiplerini, uzmanları vb. içeren güçlü elit koalisyonlarca alınmaktadır (Ergun, 

2011; Türkün, 2011: 70).  

Kent sakinlerini ve onların yaĢam alanlarını doğrudan ilgilendiren kentsel dönüĢüm 

projelerinin ve kent politikalarının katılımcı olmadan yapılması bazı sorunları ve 

soruları gündeme getirmektedir. Özellikle konut alanlarında gerçekleĢtirilecek olan 

projelerde yaygın olan ―mevcut konutun değerinin yeni yapılacak konutların 

değerinden düĢülerek kalan borcun uzun vadede geri ödenmesi‖ ya da ―yıkılan 

yapının enkaz değerinin ödenmesi‖ yaklaĢımları, kentsel dönüĢümle ulaĢılmak 

istenen hedeflerle ne ölçüde örtüĢecektir? Aylık geri ödemelerin rakamsal olarak 

oldukça düĢük olacağı dile getirilse bile, dönüĢüm alanlarında yaĢayanlar tarafından 

ödenebilecek midir? Özellikle bu insanlar yaĢadıkları ve ürettikleri mekânlardan 

koparıldıklarında bu daha da zor olmayacak mıdır? Koparılmasalar bile inĢa 

edilecek çok katlı yapılarla dönüĢtürülen alanlarda yaĢamak durumunda kalanlar, 

yaĢam kültür ve pratiklerini buralarda ne ölçüde gerçekleĢtirebileceklerdir? Bu 

süreçler ne derece katılımcı ve çoğulcu yürütülmektedir? Kentsel dönüĢüme uğrayan 

alanlarda yaĢayanlar ne ölçüde yerinden edilmekte ve baĢka yerlerde yaĢam alanı 

aramaya itilmektedir? Ya da daha temelde çılgın dönüĢüm projelerine gerçekten 

ihtiyaç var mıdır? Bu projeler bütüncül olmayan dağınık, çarpık, düzensiz 

kentleĢmeye yol açmakta mıdır? Kent küresel piyasada satılacak bir meta mıdır? 

Yoksa kent öncelikle sakinlerinin, kendilerini ait hissederek varlıklarını 

sürdürecekleri ve kentle sosyoekonomik olarak bütünleĢtikleri yaĢam alanları mıdır?  

Bu tarz sorunları ve endiĢeleri dillendiren sorular çoğaltılabilir. Genel olarak 

vurgulanmak istenen nokta, kentlerin dönüĢümünün ve kent politikalarının 

niteliğine, yapılıĢ biçimine ve sonuçlarına, özellikle de sosyoekonomik boyuta 



KBAM 4. Kentsel ve Bölgesel AraĢtırmalar Sempozyumu 

127 

dikkat edilmesi gerektiğidir. Oysa uygulanan kentsel dönüĢüm projelerinin ilk ve en 

önemli sorunu yerel sosyal (ve bazen yerel mekansal ve ekonomik) ortamdan 

(context) kopuk olmasıdır. Tüm kentlilere sağlıklı yaĢam alanları yaratmak, 

kentlilerin mevcut yaĢam alanlarını terk etmek zorunda kalmadan, yaĢam 

pratiklerinden ve sosyal ve ekonomik ağlarından koparmadan, kentlilerin talep ve 

ihtiyaçları doğrultusunda ve onların katılımıyla, sosyoekonomik dıĢlanma ve 

ayrıĢmaya yol açmayan dönüĢüm ve iyileĢtirmelerle olanaklıdır. Mevcut kentsel 

sorunlara sosyal süreçleri dikkate almadan kısa vadeli çözümler üretilebilir ancak 

uzun vadede bu sorunların ek sorunlarla birlikte daha da kalıcı ve kapsamlı bir 

biçimde yeniden ortaya çıkması kaçınılmazdır. 

Sonuç olarak, kentsel mekanları salt fiziksel açıdan ele alarak ve kullanıcılarını 

hesaba katmadan kentsel politikaları ve kentsel dönüĢüm programlarını hayata 

geçirmek sorunludur. Bu tür bütüncül kent planlamasıyla ve kentçilik ilkeleriyle 

örtüĢmeyen bir anlayıĢ, orta-kısa ve uzun vadede yeni kentsel sorunlar, 

mağduriyetler ile kopuk, dağınık, düzensiz, çarpık dolayısıyla da sosyal, fiziksel, 

altyapısal, çevresel birçok sorunu bir türlü çözülemeyen kentler ortaya çıkaracaktır. 

Mevcut kentsel sorunlar kısa vadede çözüme kavuĢturulabilir ancak uzun vadede 

küresel kapitalimin yeni krizlerinde kentsel dönüĢüm gerçekleĢtirilen bölgeler, terk 

edilmiĢ ölü kentsel mekanlara dönüĢebilir. Bu nedenle, sosyal, ekonomik, kültürel 

vb. yönleriyle de kenti dönüĢtürmeyi, kentleĢmeyi yönetmeyi ve kentliyi de bu 

süreçlere katmayı hedef alan bütüncül ve katılımcı kentsel politika yapmaya ihtiyaç 

vardır. Bu süreçlerde, kentsel dönüĢüm, bütünlükçü kent planlamasının ve kentsel 

büyüme yönetiminin bir parçası olarak düĢünülmeli, kar ve rant güdüsüyle 

gerçekleĢtirilen fiziksel değiĢime ve yatırımlara indirgenmemeli, sosyoekonomik, 

insani ve çevresel boyutları ve sonuçları göz ardı edilmemelidir. 
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Öz: Bildirimiz, neoliberalizmin kırılmasına neden olabilecek kentsel krizlerin siyasal ve 

kuramsal anlamda nasıl görünmez kılındığını ele almaktadır. Kentsel krizlere ilişkin kamuoyu 

algısı kilit roldeki siyasa-yapıcılar tarafından çeşitli “perdeleme stratejileri” ile 

şekillendirilmektedir/yönetilmektedir ve bu süreçte amaç siyasi iktidara ilişkin bir “meşruiyet 

krizini” engellemektir. Bu çerçevede, kentsel kriz kavramı üzerine bir epistemoloji tartışması 

yürütülerek dünyada ortaya çıkan kentsel krizlerin karşılaştırmalı bir tahlili ve kriz denetim 

stratejilerinin bir kategorizasyon yapılmaktadır. Bu stratejilerin, mülksüzleştirme yoluyla 

sermaye birikim sürecinin maliyet ve kazançlarını toplumun farklı kesimleri ve kentsel 

yönet(iş)imin farklı ölçekleri arasında (yeniden) dağıtarak “krizleri öteleme” işlevini yerine 

getirdiği ileri sürülmektedir. Bu stratejilerin farklı ülkelerde farklı biçimlerde birlikte 

kullanıldığı ve farklı stratejilerin çöküşe uğramasının farklı türden kentsel krizler üreteceği 

vurgulanmaktadır. Bu savların tartışmaya açılabilmesi için, bugün farklı ülkelerde ortaya 

çıkan krizlerin öneri bir kategorizasyonu ile birlikte kentsel krizlerin Türkiye‟de izlemiş 

olduğu tarihsel güzergaha ilişkin bir kavramsallaştırma denemesi de sonuç bölümünde 

sunulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kentsel Kriz, Perdeleme Stratejileri, Neo-liberal Kent, Mülksüzleştirme 

Yoluyla Birikim  

Abstract: Our paper deals with the question of how urban crisis have become invisible in 

political and theoretical terms. Public perception of urban crisis have been shaped/governed 

through the veiling strategies of key policy-makers and the aim is to prevent a legitimacy 

crisis. Within this framework, an epistemological discussion on the concept of urban crisis, a 

comparative analysis of urban crisis in the world and a categorization of crisis containment 

strategies are presented. Crisis displacement strategies are implemented through 

(re)distributing costs and benefits of accumulation by dispossession process across different 

sections of society and scales of urban governance. It is also emphasized that these strategies 

have been co-employed within different forms in different countries and that the collapse of 

these strategies leads to different urban crisis. To discuss these arguments, a proposed 

categorization of recent urban crisis in different countries and a historical trajectory of 

Turkey‟s urban crisis have been presented in the concluding part.        

Keywords: Urban Crisis, Veiling Strategies, Neo-liberal City, Accumulation by Dispossession 
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1. Epistemolojik Çerçeve  

―Kentsel kriz nedir?" sorusuna sağlıklı bir bir yanıt, ―kentsel kriz‖ ifadesinin 

bileĢenlerine odaklanarak verilebilir. Kent ve kriz kavramları sosyal gerçekliğin iki 

kurucu boyutuna gönderme yapmaktadır: ―zaman‖ (kriz) ve ―mekan‖ (kent). Ġlk 

olarak ―zaman‖ boyutu üzerine bir tartıĢma yürütülecektir.   

1.1 Zamansallık: Yapı ve Fail  

―Kriz‖ olgusunun analitik bir kategori olarak kullanmak zamanın dilini 

kullandığımız ve tarihteki dönüm noktalarına odaklandığımız anlamına gelmektedir. 

Ancak zamansallığa nasıl yaklaĢmak ve bir krizin nedenleri ve sonuçları arasındaki 

iliĢkiyi nasıl kurmak gerekmektedir? ―Kriz‖ yalnızca tarihteki belirli bir toplumsal 

iliĢkiler örüntüsünün sonunu ve yeni iliĢkiler örüntüsünün baĢlangıcını iĢaretleyen 

bir dönüm noktası mıdır? Ve bu anlamda bir krizin nedenlerini belirli bir toplumsal 

iliĢki örüntüsünün değiĢiminde mi aramak gerekmektedir? BaĢka bir deyiĢle, krizler 

basitçe siyasal-iktisadın bir önceki örgütlenme tarzının baĢarısızlığını yansıtan 

―geçici durumlar‖ olarak anlaĢılabilir mi?  

Yukarıdaki türden bir kavramsallaĢtırmanın, krizlerin yapısal nedenleri ile (belirli 

bir noktasında) aldıkları sosyo-siyasal biçim arasındaki iliĢkiyi saptamakta yetersiz 

kaldığını iddia ediyoruz. Krize yönelik daha kapsamlı bir çözümleme çerçevesi 

oluĢturmak için ―krizin zamansallığı‖na ikinci bir boyut eklemeyi öneriyoruz: 

istikrar geçici bir duruma gönderme yaparken, kriz aslında ―kalıcı bir varoluĢ 

biçimi‖ olarak anlaĢılabilir. Ve deneyimlenen/hissedilen bir olgu olduğu dikkate 

alındığında, krizlerin etkilerinin/algılanıĢının doğal olarak eĢitsiz bir biçimde ortaya 

çıkacağı ve ―krizde olmanın‖ algısal bir duruma iĢaret ettiği sonucuna varabiliriz.  

BakıĢ açımızı daha da geliĢtirmek için; Mandel‘in ―krizlerin görünüĢü, tekikleyicisi, 

derindeki sebebi ve iĢlevi‖ arasında yaptığı analitik ayrımdan faydalanıyoruz:   

―… tetikleyici krizin sebebi değildir. Sadece kümülatif hareketi tetiklediği ölçüde 

krize zemin hazırlar. Ancak, bu olaylar zincirinin tetiklenmesi için belirli 

önkoĢulların kesiĢmesi gerekir ve bunlar otomatik olarak tetikleyicinin kendisinden 

kaynaklanmaz.‖ (Mandel, 1989: 33-34). 

Eğer kapitalist toplumlardaki krizlerle ilgileniyorsak, Mandel‘in önkoĢullar ve 

derindeki sebepler üzerine  arasındaki ayrıma iliĢkin tespiti, sermaye birikim 

rejimini düzenleyen geçmiĢteki politikaların kümülatif etkileri üzerine 

odaklanmamızı gerektirir. BaĢka bir deyiĢle, yalnızca yaklaĢık otuz yıldır hakim 

olan neo-liberal politikaların çöküĢünün hikayesine odaklanmak ve hakim olan 

birikim rejiminin nasıl sonuna gelindiği sorusunu sormak yeterli olmayacaktır. 

Öyleyse, bu kümülatif etkileri nerede ve nasıl gözlemleyebiliriz? Ġki araĢtırma alanı 

önermek istiyoruz: ―coğrafya‖ ve ―gündelik yaĢam‖.          

Kapitalizmin coğrafyası, tarihin kümülatif etkilerini taĢır/barındırır ve aynı zamanda 

onun evriminin potansiyel güzergahlarını Ģekillendirir (ġengül, 2009 [2001]). Ġkinci 

olarak; bu etkilerin gündelik yaĢamın deneyimlendiği ve yeniden üretildiği bugünün 

kentsel toplumun (ki bu toplum aynı zamanda kapitalist kentleĢmenin ve sınıf 

temelli bir sosyal düzenin bir ürünüdür) sosyal dokusunda yoğunlaĢtığını 

görmekteyiz. Kapitalizmin eĢitsiz coğrafyası ve sosyal sınıfların varlığı, kapitalist 

düzende birlikte yaĢamanın maliyetinin belirli coğrafyalar ve (nüfusun büyük bir 
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bölümünü oluĢturan) sınıflara çıkarıldığını göstermektedir. Dolayısıyla, kriz 

sorununu seçici dahi olsa kalıcı bir varoluĢ durumuna dönüĢtürmektedir (Peck, 

2012: 650-651).
4
      

Özellikle bu ikinci açıdan, ―kriz‖ kavramının farklı bir anlam kazandığı; çileleri, 

savunmasızlığı ve kiĢiyi mahkum eden yaĢamın/toplumun demir parmaklıklarının 

dıĢına çıkmak için ümitsiz bir arayıĢı (Yiftachel 2009, McFarlane, 2012 içinde) 

anlatan kalıcı bir belirsizlik durumuna iĢaret ettiği görülmektedir. Kriz, bu anlamda, 

sürekli cereyan eden kiĢisel bir mücadeleyi, bireyin bir yaĢam düzenine kafa tuttuğu 

(ya da tutamadığı) bir adaletsizlik durumunu ifade etmektedir. Yine bu anlamda 

kriz, hayatta kalma ihtimallerine hasar veren ve kiĢiyi tuzağa düĢüren bir belirsizlik 

halidir. Bu nedenle, varoluĢsal doğaya sahip bir siyasal sorundan bahsediyoruz 

(Bayat, 2000). Kriz bir anda gelmez, bir jenerasyondan diğer jenerasyona zamanla 

üretilir/derinleĢir ve içinden çıkmak giderek güçleĢir. Örneğin bir bebek eğer 

ebeveynleri belirli bir sınıfsa mensup, mülksüzleĢtirilmiĢ, iĢsiz ve sosyal güvenlikten 

yoksun ise kalıcı bir krizin içine doğabilir. Bir jenerasyondan diğer jenerasyona 

deneyimlenen kriz koĢulları derinleĢebilir. Üniversite mezunu ebeveynlere sahip 

genç bir üniversite mezunu bugün iĢgücü piyasasının istikrarsızlıkları karĢısında 

ebeveynlerinin geçmiĢte olduğundan daha savunmasızdır.  

Açıkçası, yukarıdaki tartıĢma krizlerin ortaya çıktığı zemine iliĢkin yapısal  

etkenlere iĢaret etmektedir. Bu tür bir yapısal analiz, hiç Ģüphe yok ki, bize 

hikayenin bütününü veremez. Yapısal etkenlerin yanısıra, çözümlemeyi 

derinleĢtirmek için (siyasal) fail sorununa odaklanmak gerekmektedir; çünkü kriz 

anları tarihin akıĢındaki olayların muktedirlerin kontrolü dıĢına çıkmaya baĢladığı 

zamanlardır. Bu dönemlerde, belirli bir sermaye birikim rejimi temelinde kurulmuĢ 

sosyo-ekonomik düzene karĢı reaksiyonlar kontrol edilemez hale gelmektedir. 

Ancak böyle bir aĢamadan sonra krizler görünür ve tartıĢmaya konu olmaya baĢlar. 

Bu nedenle, ―kentsel kriz‖in incelenmesi; tarihin akıĢındaki olayların nasıl kontrol 

altında tutulduğu ve bu kontrolün kaybedilerek nasıl bir kaosa dönüĢtüğü, 

toplumdaki siyasal dengelerin nasıl parçalandığı ve toplumu yöneten siyasal 

mekanizmaların nasıl iĢlevini yitirdiğine yönelik bir analiz gerektirmektedir.   

Özetlemek gerekirse, krizin zamansallığına yönelik iki farklı boyut ortaya konabilir: 

yapısal boyut ve fail boyutu. Yapısal boyut, uzun yüzyıllar öncesine kadar 

uzanabilecek daha geniĢ bir zaman dilimi incelenerek anlaĢılabilir. Böylesi bir 

inceleme çerçevesinde, bugün kriz olarak tanınan ve sınıflandırılan belirli olayların 

kümülatif sebepleri üzerine odaklanmamız gereklidir. Fail boyutu ise, belirli bir 

zaman diliminde (çoğunlukla birkaç onyıldan oluĢan) tarihteki geliĢmelere anlam 

vermek ve kontrol altında tutmak için iktidara sahip olanlarla muhalif olanların 

faaliyetlerine/mücadelelerine konu olan siyaset ve siyasanın alanına aittir. ―Kentsel 

kriz‖e yönelik mevcut yaklaĢımların bu iki kategoriden birine dahil olduğunu, 

                                                 
4 Jones ve Ward (2002: 480-481) bu seçiciliği neo-liberal döneme ve bu dönemdeki neo-

liberal kentsel politikalara dayandırmaktadır. Ancak biz bu kriz/maliyet öteleme mantığının 

(krizin devlet mekanizması içerisine transferini de içeren) kapitalizmin tarihi boyunca geçerli 

olduğunu iddia ediyoruz (bknz: Brenner, 2013: 102-104, 108-109; Bayırbağ, 2013).    
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dolayısıyla bu iki kategoriye dahil olan yaklaĢımların arasındaki bağlantının 

kurulması gerektiğini iddia ediyoruz. 

1.2 Bir çözümleme aracı olarak kent/kentsel  

―Kentsel kriz‖in anlamlandırılmasında ―kentsel‖ kavramı ile neyi kastediyoruz? 

Görünen o ki, krizin mekansal boyutundan bahsedilmektedir (hissedilen ve/veya 

siyasal olarak inĢa edilen kriz). Ġlk bakıĢta, ―kentsel kriz‖in, belirli türde yerleĢimleri 

etkileyen krizleri ifade ettiği düĢünülebilir. Ancak Brenner‘in ―kentin [kentselin] 

kuramsal bir kurgu‖ olduğu yönündeki savının dikkate alınması gerektiğini 

düĢünüyoruz.    

―Kent verili bir mevki, mekan yada nesne değildir… KavramsallaĢtırmaya dair 

sorular her türlü, hatta en görgül,  bağlamsal olarak gömülü ve ayrıntı yönelimli, 

kentsel araĢtırma biçimlerinin kalbinde yatmaktadır. Bunlar sadece arkaplan 

koĢulları veya çerçeveleyen araçlar değillerdir; aynı zamanda Ģehircilerin bu yolla 

meta anlatıları, normatif-siyasal yönelimleri, görgül verinin analizi ve müdahale 

stratejilerini birlikte ele aldığı yorumlayıcı dokuyu oluĢturmaktadır.‖ (2013: 96; bu 

yorumlayıcı dokuların daha kapsamlı bir incelemesi için bknz: Macleod ve Jones, 

2011: 2445-2445; Dikeç, 2007). 

Ancak, burada bir uyarıda bulunmak gerekmektedir. KavramsallaĢtırmaya dair 

sorulara vurgu yapmak, post-pozitivist bir çaba olarak görülemez ve görülmemelidir 

(özellikle bkz, ibid 102-104). Bu noktada, ġengül‘ün kentsel çalıĢmalar yazınında 

farklı kuramsallaĢtırma çabalarının kentsel sürecin farklı boyutları üzerine 

odaklandığı ve bunların hegemonya kavramı aracılığıyla bağlantılandırılabileceği 

yönündeki savını takip ediyoruz (2009 [2001]: 66). Birlikte okunduğunda toplumsal 

gerçekliğin karmaĢası içinden nedensellik iliĢkilerini ayıklayıp bulmamıza yardımcı 

olan bu ―yorumlayıcı dokular‖ın zamansal referansları üzerine odaklanarak 

hegemonya odaklı bu yaklaĢımın operasyonel hale getirilebileceğini düĢünüyoruz.     

Öyleyse, kentsel krize yönelik farklı açıklamalarda ―kent/kentsel‖ nasıl 

kavramsallaĢtırılmaktadır? Bu anlamda, ―kent/kentsel‖ ifadesinin farklı zamansal 

referanslarla farklı araĢtırma sorunsallarına iĢaret eden dört ayrı kullanımı olduğu 

söylenebilir. 

Uzun Erimli/Yapısal 

a) Belirli bir toplumsal düzenin krizi, kentsel toplumsal düzen (kentsel toplum): 

(Siyasal) sosyoloji (ve yabancılaĢma) 

b) Büyük kentsel yerleĢmelere özgün olan ya da esasen bu türden yerleĢmeleri 

etkileyen krizler (metropol kentler, küresel kentler, kent bölgeler): (Ġktisadi) 

Coğrafya (ve eĢitsiz geliĢme). 

Kısa Erimli/ Faile ĠliĢkin 

c) (Kamu otoriteleri tarafından inĢa edilen, sürdürülen ve)  uzunca bir süredir kentsel 

mekan üzerinden varolan bir sermaye birikim rejiminin krizi: Kamu politikası-

siyasal iktisat (ve kentsel rant). 

d) Kentsel alanlarda iĢlev gören idari mekanizmalarının krizi (kentler, metropoller, 

küresel Ģehirler): Kamu yönetimi (ve yönetiĢim yaklaĢımı/kentsel yönetimsellik). 
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Bu sınıflandırmalardan ilk ikisi krizin zamansal analizine iliĢkin yapısal boyuta 

karĢılık gelirken (uzun erimli), diğer ikisi fail sorununa iliĢkindir (kısa erimli). 

Kapitalizmin hikayesini konuĢtuğumuz dikkate alındığında; yapısal boyutun 

―mülksüzleĢtirme ve artı değerin elde edilmesinin dinamikleri‖ne iliĢkin olduğunu; 

faile iliĢkin boyutun ise krizleri denetim altına tutmaya yarayan stratejilerin aktif 

olarak takip edilmesiyle geçekleĢen ―mülksüzleĢtirmenin yönetim ve siyaseti‖ne  

iliĢkin olduğunu söylüyoruz.      

Yorumlayıcı dokular arasında verimli bir diyaloğu hegemonya kavramı (ġengül, 

2009 [2001]) üzerinden kurmaya giriĢmek, gündelik yaĢama iliĢkin soruları siyasal–

iktisata dair olanlarla iliĢkilendirme çabasına denk düĢmektedir.   

―Gramsci ve Lefebvre‘i takip ederek, karĢı-hegemonik siyasetin kaynaklarını 

aramanın ve kapitalizmin varlığını sürdürmesini açıklamanın karĢılıklı olarak 

dıĢlayıcı olmayan, tersine içsel olarak iliĢkili projeler... [olduğu  söylenebilir]. 

Bugün Dünya Ticaret Merkezinin bombalanmasına [verilen] tepkiler; yalnızca 

muhalif güçlerin tahayyülleri ve mekansal stratejileri için değil aynı zamanda 

kapitalizmin sembolik ve maddi örgütleniĢi için kentin merkezi konumunu 

vurgulamaktadır. Eğer sokak protestoları gündelik yaĢamdan ayrı tutulmayacaksa, 

kapitalizmin kentsel boyutlarının çözümlenmesi  gerekmektedir. Bu çözümleme Ģu 

an devam etmektedir. Neo-Gramsci‘ci teorisyenler, Harvey‘in neo-klasik kentsel 

marksizmini devlet ve düzenleme teorilerinden gelen orta düzey kavramlarla 

birleĢtirerek Fordizm sonrası kentsel hegemonyayı çözümlemeye çalıĢmaktadır. 

Gramsci ve Lefebvre‘den elde edilen yönelim, kentsel hegemonyanın 

çözümlenmesinin kentsel siyasal iktisadın ve devlet teorisinin sınırlarının aĢılarak 

gündelik yaĢama iliĢkin meselelere odaklanılmasını gerekli kılmaktadır. Sadece bu 

tür bir odaklanma ―kentin/kentselin maddiliğini‖ Gramsci ve Lefebvre‘in öne 

sürdüğü gibi bütüncül anlamda hegemonyanın/karĢı hegemonyanın bir unsuru 

olarak kavramayı mümkün kılmaktadır.‖ (Kipfer, 2002: 147-148; bkz: Macleod ve 

Jones, 2011: 2450-2453). 

Ancak, gündelik yaĢam ve yabancılaĢmaya iliĢkin soruların ötesinde kapitalizmin 

coğrafyasını  çözümlememizin merkezine yerleĢtirme ihtiyacı bulunmaktadır. Bu 

çaba, kapitalizmin coğrafyasını çözümlerken ―teritoryal ve idari sınırlar‖a 

odaklanmanın ötesine geçmemizi, yabancılaĢmanın coğrafi dinamiklerine, bu 

dinamiklerin kentlerde nasıl Ģekillendiğine odaklanmamızı gerektirmektedir 

(sermaye birikim rejiminin belirli bölgeler/kentler/mahalleler/bedenler üzerindeki 

etkisini inceleyerek).   

―Teritoryal ve idari sınırlara yönelik bir odaklanma teritoryal olarak sınırlandırılmıĢ 

bir mahalleye [yere] iliĢkin ―sorumlu‖ kurumları ortaya çıkarmamıza yardımcı 

olurken; mobil ağlar veya ayırıcı ağ altyapıları üzerine ontolojik bir odaklanma, bazı 

mahalleleri [yerleri] bağlantısız veya devre dıĢı bırakılmıĢ kılan ayrıĢmanın 

kaynaklarına inmemize yardımcı olur.‖ (MacLeod, 2011: 2651; bkz: Bayat ve 

Biekart, 2009: 823). 

Bu bakımdan, Brenner‘in Lefebvre‘i takip ederek ortaya koyduğu ve tartıĢtığı; 

kentleĢmenin diyalektik olarak iç içe geçmiĢ iki moment olan ―içe doğru 

yoğunlaĢma‖ (concentration) ve ―dıĢa doğru büyüme‖ (extension) üzerine kurulu 

olduğu yönündeki savı (2013: 102-104) kilit roldedir. Zira bu sav, eĢitsiz geliĢme 

sorununu çözümlemenin merkezine yerleĢtirmektedir. Tekrarlamak gerekirse, en 

çok kentsel bağlamda görünür olan yabancılaĢma sorununu çözümlemek istiyorsak, 

kentlerdeki mülksüzleĢtirme ve artı değer elde etme dinamiklerini ortaya koymamız 
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gerekir. Ve bu dinamiklerin mekansal mantığı (metropolitan) kentler ve kapitalizmin 

geri kalan coğrafyası arasındaki iliĢkiye iĢaret etmektedir. Bu bağlamda Brenner‘den 

bir alıntı yapacak olursak:    

―Kent hakkına yönelik güncel tartıĢmalar; dünyanın dev, yoğunlaĢmıĢ kentleĢme 

süreci sonunda yığılmanın olduğu alanlar olan dünyanın dev kentlerindeki mekan 

siyasetine ve yerel müĢterekler için verilen mücadelelere üretken bir biçimde dikkat 

çekmektedir. Ancak daha önceki çözümleme, bu tür mücadelelerin dıĢa doğru 

büyüyen kentleĢmenin farklı yerlerinde köylüler, küçük toprak sahipleri, tarım 

iĢçileri, mülksüzleĢtirilmiĢ yerel halklar ve savunucularının verdiği mücadeleyle, 

küresel müĢtereklere iliĢkin daha geniĢ kapsamlı bir siyasetle bağlantılandırılması 

gerektiğini söylemektedir. Burada da mülksüzleĢtirme yoluyla birikim ve çitleme 

dinamiklerinin gündelik yaĢam, emeğin yeniden üretimi ve sosyo-çevresel koĢullar 

üzerine yaratıcı yıkıcı etkileri görülmektedir; ve bu etkiler bir dizi sosyal hareket 

tarafından belirli yerler, yaĢam alanları ve ölçeklerde siyasallaĢtırılmaktadır.‖ (2013: 

108). 

2. Hegemonya Sorunu ve Kentsel Krizi Denetleme Stratejileri  

Kentsel krizleri kontrol altına almaya yönelik stratejiler aynı zamanda hegemonik 

bir projeyi inĢa etmeyi sağlar. Hegemonya bağlamında rızanın üretimi; yalnızca 

geniĢ toplumsal kesimleri hakim siyasi projenin onların yararına olduğuna ikna 

etmeye değil (söylem ve bölüĢüm mekanizmalarını kullanarak), aynı zamanda bu 

projenin maliyetini toplumun/coğrafyanın belirli kesimlerine (devletin zor 

araçlarıyla baskı altına alınan ve söylemleriyle marjinalleĢtirilen) öteleyerek 

perdelemek üzerine kuruludur. Bu bağlamda, ―rıza ve zorun seçici kullanımı‖ 

kavramı (Penpecioğlu, 2013) üzerinden hareket ettiğimizi belirtmemiz gerekiyor. 

Rıza ve zorun araçları seçici bir Ģekilde kullanılarak toplumun, kentlerin/bölgelerin 

belirli kesimleri çeĢitli siyasi taktikler ve söylemler aracılığıyla ayrıĢtırılırken 

(örneğin kentsel yoksulluğu kültürel bir sorun olarak ortaya konuyor ve 

yoksulluktan mağdur olan kesimlerin kendisi suçlanıyor), bu kesimler kalıcı bir kriz 

koĢuluna hapsedilmektedir. 

Ġlgili yazında sıkça tartıĢılan denetim (containment) stratejilerini aĢağıda sıralıyoruz. 

Bu listeleme yapılırken önceki kısımda önerdiğimiz epistemolojik kategoriler temel 

alınmıĢtır. Böylece, kentsel krizlerin anlaĢılması ve kategorize edilmesine yönelik 

bir durum haritası çıkarmayı hedefliyoruz. Kriz meselesinin yapısal ve faile iliĢkin 

boyutları arasındaki bağlantıları kurmak için her yapısal alan ve faile iliĢkin denetim 

stratejileri ayrı ayrı listelenmiĢtir (örneğin ―birikim rejimini düzenleyen kamu 

politikaları‖ ve ―kentsel yönetimsellik‖). Sonraki bölümde listelenen her strateji ve 

ilgili yapısal alanlar arasındaki bağlantıyı tartıĢarak, çözümleyici bir çerçeve 

sunmaya çalıĢacağız. 

 

Tablo 1.1 Kentsel Toplumsal Düzenin Denetimi 

 Denetim stratejileri (mülksüzleĢtirme ve artı değer üretimi süreçlerinin 

siyaseti/yönetimi) 

Kentsel 

toplumsal 

düzen (A) 

YabancılaĢmanın denetim altına alınma araçları 

Birikim Rejimini Düzenleyen Kamu Politikaları (C) 

- Devlet politikalarının (seçici) kapsayıcılığı, örneğin refah devleti 

veya açan neo-liberal politikalar (emek gücünün, arazinin ve 

paranın metalaĢması) (Pieterse, 2008; Peck and Tickell, 2002) 
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- Özel mülkiyetin korunması ve neoliberal Ģehircilik aracılığıyla 

kentsel ranttan elde edilen karların seçici dağıtımı (Swyngedouw 

et. al., 2002; Peck et. al., 2009; ġengül, 2013; Kuyucu and Ünsal, 

2010) 

- kamu politikaların fonlanmasında alternatif kaynaklar 

(vergilendirme dıĢında: doğrudan hizmet sağlayıcı olmayan 

kamusal mülklerin/kurumların satıĢı; paralel bütçeleme – merkezi 

bütçeye ilave olarak diğer kaynaklar; hayırseverlik temelli hizmet 

sağlama)   

 (Kentsel) Yönetimsellik (D) 

- yerel demokrasi, özerklik ve kalkınmacı söylem (katılımcılık, 

yerellik ve giriĢimcilik) (Harvey, 1989; Purcell, 2006) 

- Sosyal sermayeye güven (topluluğa iliĢkin bağlar), din, kimlik 

siyaseti (Putnam, 1993; Lowndes & Wilson, 2001; Kurtoğlu, 

2004). 

- tüketim kültürünün körüklenmesi (Urry, 1995; Goodman et al., 

2010) 

- enformel hayatta kalmamekanizmalarına göz yumulması (Bayat, 

2000; IĢık and Pınarcıoğlu, 2001) 

- yerlerin pazarlanması ve mobil politikalar aracılığıyla kentlerin 

markalaĢması/imaj inĢa etme (Hall and Hubbard, 1998; Gonzales, 

2011; Roy, 2011 Ward and Mccann, 2012) 

 

Tablo 1.2 EĢitsiz GeliĢmenin Denetimi 

 Denetim stratejileri (mülksüzleĢtirme ve artı değer üretimi süreçlerinin 

siyaseti/yönetimi) 

Kapitalizmin 

Coğrafyası (B) 

EĢitsiz GeliĢmeyi (ve maliyetlerin/krizlerin coğrafi yoğunlaĢmasını) 

denetim altında tutma araçları  

Birikim Rejimini Düzenleyen Kamu Politikaları (C) 

- Yeni bölgeselcilik (rekabetçilik + kaynaĢma (cohesion) 

politikaları) (Amin & Thrift, 1995; Macleod, 2001; Macleod & 

Jones 2007)  

- Devletin yeniden ölçeklenmesi (bölgeselleĢme dahil olmak üzere) 

(Brenner, 2003, 2004; Jones and Ward, 2002, 2004; Ward & 

Jonas, 2004; Peck, 2012) 

- ulusal/küresel sermaye birikim ve güç merkezleri olarak küresel 

kentlere dayalı siyasal söylem (küresel kentler kaybederse tüm 

kentler kaybeder söylemi) (Taylor, 1999 – dünya sistem yaklaĢımı; 

Sassen, 2001)  

- post-Fordist üretim modeli (çevresel maliyetlerin geliĢmekte olan 

ülkelere/bölgelere transferi) (Massey, 1995; Eraydın, 2002)  

- geliĢmekte olan ülkelere ve kentlerine küresel finansal sermayenin 

giriĢi (Smith, 2002) 

 (Kentsel) Yönetimsellik (D) 

- milliyetçilik 

- nüfusun mekansal hareketliliğini arttırmak/teĢvik etmek 

(kentleĢmeyi daha fazla tetikler, mekansal hareketlilik aracılığıyla 

sosyal mobilizasyona kapıları açık tutar) (Garcia, 2006)   
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- mağduru suçlamak (hedefli/parçacı politikalar, siyasal söylemde 

kültürelcilik) (Atkinson, 2000) 

- bölgesel/etnik kimliklerin tanınması (Bollens, 2007; Ireland, 2008) 

- mali federalizm (Careaga and Meingast, 2003; Peck, 2012) 

- kent yönelimli bölgesel yönetiĢim yapıları (büyük kentlerin kırsal 

alanları üzerindeki siyasal hakimiyetini arttırmak) 

 

3. Denetim Stratejilerinin Sınırları  

Kriz ne zaman ve nerede resmin içine girmektedir? Bu soruya verilen ortak yanıt, 

denetim stratejilerinin (birikim rejimini düzenleyen kamu politikaları ve ilgili 

kentsel yönetiĢim düzenlemeleri, yönetimsellik araçları)  baĢarısız olduğu koĢulları 

iĢaret etmektedir. Bu yanıt halen bizlere resmin bütününü vermekten uzaktır. Çünkü 

amacımız bu stratejilerin baĢarısızlığına iliĢkin içsel çeliĢkilerin/tutarsızlıkların 

ortaya çıkarılmasıdır (örneğin yurttaĢların kentsel yönetiĢimin otoriter biçimlerine 

karĢı memnuniyetsizliği gibi). Dolayısıyla, bu stratejilerle yaratılan ve ötelenen 

maliyetlerin kümülatif etkilerine yönelik daha derin bir çözümleme gerekmektedir. 

Özellikle de birikimin maliyetlerinin toplumun ve/veya kentin/bölgenin görece 

olarak varsıl kesimlerinden yoksul kesimlerine transferinde sömürü eĢiğinin aĢıldığı 

anlara odaklanmamız  gerekmektedir (yani, bu kesimlerin kapitalist kentsel düzene 

daha fazla yabancılaĢtırılarak mülksüzleĢtirilmesi/sömürülmesi artık mümkün 

değildir)    

3.1 Maliyetin Transferi Bir Duraksama Noktasına Gelirse Ne Olur? 

Birikim rejiminin maliyetlerinin sosyo-mekansal transferi aksadığında ilk olarak; 

toplumun/bölgelerin-kentlerin yoksul kesimlerinde sabitlenmiĢ maliyetlerin, 

varsıllığının merkezlerine doğru harekete geçmesini  bekleriz (örneğin kır 

yoksullarının metropoliten kentlere göçü, mülksüzleĢtirilenlerin kentlerde görünür 

olması ve üretilen ulusal gelirden pay alma taleplerini ortaya koymaları, varsıllara 

ve/veya birikim sürecini kontrol eden kamu/özel sektör kurumlarına karĢı geliĢen 

Ģiddetli kentsel ayaklanmalar …vb.). Daraltan neoliberalizm böyle bir süreç sonunda 

son bulmuĢ ve açan neoliberal politikalar (ayırıcı olduğu kadar devletin yeniden 

ölçeklenmesiyle de iliĢkili, çoğunlukla kimlik temelli siyasal söylemler) bu 

―sorun‖un ―çözüm‖ü olarak takdim edilmiĢtir (Neo-liberalizmin ―açan‖ ve 

―daraltan‖ evrelerinin siyasal bir çözümlemesi için bknz: Peck and Tickell, 2002). 

Öyleyse, gücü elinde bulunduranlar ikinci aĢamaya geçmek durumundadır: 

mülksüzleĢtirmenin ve artı değer üretiminin toplumsal ve coğrafi temelini 

geniĢletmek. Neresi, nasıl hedeflenir? Görünen o ki günümüzde bu hedef varsıllığın 

merkezleri olan metropolitan kentler (önceden sömürülen bölgelerin yanısıra) ve bu 

varsıllık merkezlerine hakim olan ve mülkiyet sahibi kesimler/sınıflar olmaktadır 

(bu bağlamda orta sınıflar meselesi önem kazanmaktadır). Kentsel rant temelli 

birikim rejimi üzerinden yerel müĢterekler kadar özel mülkiyetin de (arazi 

mülkiyetini) doğrudan hedeflenmesi (ġengül, 2013) ve beyaz yakalıların 

proleterleĢmesi ve prekarlayalaĢması (emek gücü üzerinde denetimi performans, 

rekabetçilik ve güvencesizlik ile arttıran araçlarla) bu yeni stratejinin iki temel 

dayanağını oluĢturmaktadır.     
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Açıkça görülmektedir ki, bu stratejiler kentlerde yaĢayan beyaz yada mavi yakalı 

emekçi kesimlerin gündelik yaĢamları üzerinde doğrudan bir etkiye sahip 

olmaktadır. Bu etkiler iĢten çıkarmaların ve güvencesiz çalıĢmanın artıĢı, iĢsiz ve 

sosyal güvenceden yoksun kalınan sürelerin uzaması, yerel müĢterek/kamusal 

kaynakların özelleĢtirilmesi ile gözlenmektedir (bu süreçlere aynı zamanda orta sınıf 

bireylerin mensup olduğu belirli sosyal dayanıĢma ağlarının zayıflaması da eĢlik 

etmektedir). Bu tür stratejiler kentsel bağlamda toplumun geniĢ kesimlerini 

insanlıktan uzaklaĢtıran, kendine ve toplumdaki diğer insanlara yabancılaĢtıran bir 

etkiye sebep olmaktadır. Örneğin kentsel dönüĢüm projelerinde insanlar yaĢam 

alanlarına, mahallelerine atfettikleri anlamı kaybetmekte, bu projelerle inĢa edilen 

yeni yapılaĢmalarla insanların yaĢam biçimleri, gündelik yaĢam pratikleri ve anıları, 

komĢuluk iliĢkileri ve mahalle içerisindeki dayanıĢmacı iliĢkileri yok edilmekte ve 

―mikro ölçekteki [bireysel] hikayeler‖e sırt dönülmektedir. (ġengül, 2013: 22, 25; 

Kuyucu ve Ünsal, 2010). Bu durum, mahallelerin sosyal dokusunu ve iliĢkilerini, 

mekanları metalaĢtırarak,  parselleyerek ve parçalayarak yıkıma uğratmakta, diğer 

bir deyiĢle ―kent-kırımı‖na (urbicide) neden olmaktadır (Bayat ve Biekart, 2009: 

821). 

3.2 Mülksüzleştirme Yoluyla Birikim ve Denetim Stratejilerinin Sınırları 

Harvey ―mülksüzleĢtirme yoluyla birikim‖ kavramını sermaye birikimi sağlayan 

pratiklerin sürdürülmesi ve yaygınlaĢtırılması olarak tanımlamaktadır. Bu 

tanımlama, Marx‘ın kapitalizmin yükseliĢi bağlamında ortaya koyduğu ―ilkel 

birikim‖ kavramından hareket etmektedir. Kapitalizmin küresel bağlamda 

yükseliĢinde çeĢitli mülksüzleĢtirme biçimleri rol oynamıĢtır. Bunlar arasında ön 

plana çıkan bazıları: arazinin/taĢınmazın metalaĢtırılması ve özelleĢtirilmesi, kentsel 

ve kırsal toplulukların yerinden edilmesi/baskı altına alınması, mülkiyet haklarının 

dönüĢtürülmesi, emek gücünün ve yerel/yöresel üretim pratiklerinin 

metalaĢtırılması, değiĢimin parasallaĢması ve arazinin/taĢınmazın vergilendirilmesi, 

ulusal borçlanma ve emek gücüne uzun erimli el koyma aracı olarak kredi 

mekanizmasının kullanılması olarak özetlenebilir (Harvey, 2005).   

Bu mülksüzleĢtirme biçimleri sınıfsal eĢitsizlikleri derinleĢtiren dört temel strateji 

aracılığıyla yaĢama geçirilir (Harvey, 2005): a) Doğal kaynaklar, kamu arazileri, 

kamusal hizmetler ve kurumları içeren kamusal mülklerin/varlıkların/hizmetlerin 

özelleĢtirilmesi ve metalaĢtırılması; b) Kredi mekanizması gibi finansallaĢma 

araçlarıyla orta ve dar gelirli kesimlerin emek gücüne uzun erimli el koyma; c) 

Potansiyel toplumsal isyanları/halk hareketlerini depolitize ederek, kamuoyu 

görüĢünü neoliberal siyasal istikrar çerçevesinde manipüle ederek kontrol altına 

alma stratejilerini kullanmak ve bu yolla mülksüzleĢtirme yoluyla birikimin varlığını 

sürdürmesini sağlamak; d) Özellikle neoliberal dönem boyunca, bölüĢümün öncü 

aktörü olarak devletin özelleĢtirmeler, kamu harcamalarının kısılması ve 

vergilendirme gibi yollarla artı değerin kapitalist sınıfların elinde birikmesini 

sağlaması.   

Açıkça görülmektedir ki Harvey tarafından ana hatları belirtilen mülksüzleĢtirme 

stratejileri, açan neoliberalizm döneminde belirgin bir biçimde yoğunlaĢmıĢtır. 

Neoliberalizmin bu ikinci dalgası, neoliberal rejimin kendi yarattığı sorunlara 

kendisini daha da derinleĢtirip geniĢleterek verdiği bir yanıttır (Aalbers, 2013: 1085; 

bkz: Peck, 2012: 651). Aalbers‘ten alıntılayacak olursak:     
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―[Bu] ideolojik proje, neoliberalizmin aslında ne istediğini ve yaptığını 

gizlemektedir. BölüĢüm bunun doğal  parçasıdır -aĢağı değil de yukarıya doğru akan 

su gibi... ÖzelleĢtirme politikaları ve uygulamaları, serbest piyasa ideolojisine 

kıyasla, neoliberalizmin daha fazla göbeğinde yer almaktadır.  Serbest piyasa değil 

dev Ģirketler, hükümetlerin ve piyasa [güçlerinin] benimsemesi gereken bir model 

haline gelir… ġimdi Ģunu görmek gerekir ki… neoliberalizmin pratiği (yani 

gerçekte varolan neoliberalizm); ve bunun devamı olarak neoliberalizmin ideolojisi 

ve serbest piyasa ideolojisi zannedilenden daha az ortak noktaya sahiptir.‖ (2013: 

1084).      

Ancak bu stratejiler, neoliberal projenin mağdurları arasına, daha örgütlü ve siyasal 

açıdan daha bilinçlili hareket edebilecek bir orta sınıfı da katmaktadır (Bayat, 2007). 

Bu, kapitalist toplumda demokrasi ve özgürlük söyleminin temelini oluĢturan ―özel 

mülkiyet‖ ilkesinin bizzat kendisine yönelen saldırı nedeniyle gerçekleĢmekte ve  

sisteme yönelik muhalefetin daha köklü ve  yaygın hale gelmesine zemin 

hazırlamaktadır. Açıkça görülmektedir ki, özel mülkiyete ve toplumun daha örgütlü 

kesiminin emeğine kastedebilmek ancak zor ve Ģiddet araçlarını kullanmaktan 

çekinmeyen otoriter bir polis devletinin (ġengül, 2013) yükseliĢiyle mümkün 

olabilir. Dahası, özel mülkiyeti hedefleyen mülksüzleĢtirici kentsel politikalar ve 

projeler, bunlara ―yasal‖ görünüm vermek için çıkarılan seçici/keyfi yasal 

düzenlemeler yoluyla desteklenmekte ve  toplumun geniĢ kesimlerini 

mülksüzleĢtiren, yerinden eden ve sınıfsal eĢitsizlikleri derinleĢtiren sonuçlar 

yaratmaktadır (Kuyucu, 2013a, 2013b; Penpecioğlu, 2013). Sonuç olarak karĢımıza, 

neoliberal rejim altında proleterleĢme ve prekaryalaĢma süreci hızlanan ve 

derinleĢen, mülksüzleĢtirilen ve yerinden edilen, ancak tüm bunlara karĢı 

örgütlenme ve siyasal açıdan bilinçli hareket edebilmesi durumunda halk isyanında 

önemli rol oynayacak bir orta sınıf, geniĢ bir halk yığını çıkmaktadır.     

Bu koĢullar altında ―post-siyasal kentsel durum‖ kavramının yarattığı kuramsal 

yanılsama genel olarak ―kentsel kriz‖in, özel olarak ise ―kentsel  siyasetin krizi‖nin 

stratejilerini çözümlememiz açısından yeterli bir yaklaĢım sunamamaktadır. Çünkü 

söz konusu stratejiler, kentleri ve kentlerde yaĢayan geniĢ toplumsal kesimleri 

yeniden siyasallaĢtıran bir etkiye sahip olmaktadır (MacLeod, 2011: 2652; bkz: 

Swyngedouw, 2002). Artık ―kentleĢmenin siyaseti‖ni tartıĢmanın yanısıra, bu 

tartıĢmanın da ötesine geçilmesini öneren ġengül, bu süreci ―siyasetin kentleĢmesi‖ 

olarak tanımlamaktadır (2013: 22). Siyasetin kentleĢmesi yönünde bir moment 

yaratan bu durum kanımızca (finansal) birikim rejimi içerisinde ―krizin 

kentleĢmesi‖ne iliĢkin koĢulları da hazırlamaktadır: ―Sadece son birkaç yıl içerisinde  

finansal kriz bir devlet krizine dönüĢmüĢ olup; Ģimdi de devlet krizi bir kentsel krize 

dönüĢmektedir‖ (Peck, 2012: 651).   

Ancak vurgulamamız gerekir ki, Peck‘in tespitleri kapitalizmin kuzey/batı 

coğrafyasındaki bağlamın açıklanmasında daha yararlı olacaktır. Kapitalizmin 

geliĢmiĢ bu coğrafyalarında kentsel kriz, kentsel toplumsal düzenin toptan çöküĢü 

(sistemik bir kriz) yerine giriĢimci kentsel yönetiĢim ve yerel demokrasinin 

(yerelcilik) krizi biçimini almıĢtır (Bkz: Peck, 2012: 650-651). ―Kemer sıkma 

[temelli]  Ģehircilik‖
 5

 (austerity urbanism) kavramının bu çerçevede geliĢtirildiğini 

                                                 
5 Peck (2012: 648-649) ―kemer sıkma Ģehirciliği‖nin (austerity urbanism)  önplana çıkan 

özelliklerini Ģu Ģekilde sıralamaktadır: mali açıdan daha zayıf yerel devletler, daraltan 
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belirtebiliriz. Bu noktada, merkezi yönetimdeki siyasa-yapıcıların kentsel krizin 

siyasal maliyetlerinden baĢarıyla sakınarak, kent elitlerinin beceriksizliği ve 

yetersizliğini vurguladıklarını, bu kesimleri krizin sorumlusu haline getirdiklerini 

belirtebiliriz.
6
  

 3.3 Mülksüzleştirme, Küresel Eşitsiz Gelişme ve Denetim Stratejilerinin 

Sınırları  

Önceden belirtildiği gibi, kapitalizmin eĢitsiz coğrafi geliĢmesi, neoliberal 

hegemonik projenin maliyetlerinin belirli sınıfsal/coğrafi kesimlere aktarılmasında 

önemli bir iĢlev görmektedir. Bu özellikle, finans sermayesinin küresel hakimiyeti 

altındaki küresel eĢitsiz geliĢme için geçerlidir. Söz konusu maliyetleri ötelemenin 

coğrafi mekanizmaları arasında; geliĢmekte olan ülkelerdeki kamusal/müĢterek 

kaynakları metalaĢtırıcı ve özelleĢtirici uygulamalar ve mülksüzleĢtirici kentsel 

dönüĢüm projeleri yeralmaktadır. Kapitalizmin güney/doğu coğrafyalarında da 

hakim konuma gelen bu pratikler aracılığıyla, kuzey/batı coğrafyalardaki finansal 

merkezlerde sermaye birikim süreci varlığını sürdürmektedir. Bu bağlamda Smith‘in 

(2002) savlarının hatırlanmasında fayda bulunmaktadır; kentsel dönüĢüm geliĢmekte 

olan ülkelerdeki siyasetçileri, inĢaat ve finans sektöründeki sermayedarları harekete 

geçiren, düĢük gelirli kesimleri ve yoksulları mülksüzleĢtirerek yerlerinden 

etmelerine yarayan ―kirli bir dünya‖dır. Sınıfsal eĢitsizlikleri ve sosyo-mekansal 

ayrıĢmaları körükleyen bu küresel kapitalist stratejinin arkasında, küresel 

sermayenin döngüleri ve bu döngüler arasında sermayenin akıĢını/birikimini 

kolaylaĢtıran neoliberal devletin arz yönlü politikaları bulunmaktadır.    

Kapitalizmin güney/doğu coğrafyalarında yeralan ülkelerden bazı örnekler; 

mülksüzleĢtirici politikaların ve kentsel krizleri kontrol altına almayı hedefleyen 

stratejilerin ortaklığını gözler önüne serer. Örneğin Harvey‘in (2008) belirttiği gibi 

1990‘lardan bu yana Seul‘de inĢaat Ģirketleri kentin yamaçlarını ele geçirmekte, bu 

alanlarda yüksek katlı, lüks ve korunaklı siteler inĢa etmektedir. Mumbai‘de devletin 

kolluk kuvvetleri kullanılarak milyonlarca gecekondu sakini yaĢadığı mahalleden 

―temizlenmekte‖, bu alanlarda milyon dolarlarca yatırım çekmesi beklenen büyük 

bir kentsel dönüĢüm operasyonu baĢlatılmaktadır. Hindistan‘daki diğer bir kent olan 

Banglore‘da, arazi spekülasyonu ve kentin çeperinde yaĢayan kesimin yerinden 

edilerek yaĢam alanlarına el konması Banglore‘u bir ―dünya kenti‖ yapmak için 

piyasa odaklı öncelik haline gelmiĢtir (Goldman, 2011). Hindistan devleti bu büyük 

ölçekli kentsel dönüĢüm projelerinde devletin rıza ve zor araçlarının tümünü kentsel 

araziyi düĢük gelirli ve yoksul kesimlerin elinden almak ve yaĢam alanlarını piyasa 

odaklı bir dönüĢüme tabi tutmak için kullanmaktadır. Goldman‘ın (2011) 

vurguladığı gibi, Bangalore‘da yaĢayan halkın büyük bir bölümü yaĢadıkları Ģehrin 

                                                                                                                   
önlemlere geri dönüĢ, düĢük fiyatlara özelleĢtirmeler, sahte bağımlılık, riskleri kaydıran 

önlemler, turnuva türü finansman, kemer sıkmaya dönük mali yönetiĢim. 
6 Bu anlamda, Purcell‘in (2006) ―kent hakkı‖ söyleminin ―yerel bir tuzağa‖ düĢülmesine 

sebep olabileceğine yönelik uyarısı önemlidir. Çünkü bu söylem; kentsel yönetiĢimin krizinin 

kökenlerini yanlıĢ yerde aramamıza, sermaye birikim rejimi ve bu rejimin inĢa ettiği kentsel 

toplumsal düzenin, krizin altında yatan temeli oluĢturduğunu gözden kaçırmamıza neden 

olabilir. 
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bir dünya kenti yapılması için mülksüzleĢtirilmiĢ, yaĢadıkları mekanlara el 

konulmuĢtur.   

Çin‘de yeralan kentler de bu mülksüzleĢtirici kentsel dönüĢüm sürecinin dıĢında 

değildir. Çin‘de yaklaĢık üç milyon kiĢinin yaĢam alanına el konmuĢ, bu kesimler 

yerlerinden edilerek bu alanlar inĢaat sektörünün faaliyetine açılmıĢtır. Özel 

mülkiyet hakkı bulunmadığından devletin Çin‘de yaĢam alanlarına/mekanlarına el 

koyması görece ―kolay‖ bir biçimde gerçekleĢmektedir (Harvey, 2008). Asya‘da 

neoliberal Ģehirciliğin yükselen örneği olarak gösterilen Shanghai‘da devlet 

kontrolünde yeralan arazileri kiralama yöntemi (land lease) olarak tanımlanabilecek 

bir mekanizma ile kamu mülkiyetindeki alanlar inĢaat sektörünün faaliyetine ve özel 

sektörün kullanımına ayırılabilmektedir (Fu, 2002). Shanghai‘ın bir ―dünya kenti‖ 

haline gelmesinde bu arazi kiralama yöntemi ile büyük rantların inĢaat ve finans 

sektörlerinde yeralan sermayedarlara aktarılmasının önemli bir rolü vardır. Kamuya 

ait mülklere el konmasında, Çin‘deki kentsel büyüme ittifaklarının gücü devletin 

siyasa-yapım sürecindeki güçlü konumundan kaynaklanmaktadır (Fu, 2002). 

Shanghai gibi Taipei‘de de el koyarak birikim sürecinin ardında özel mülkiyet 

haklarındaki köklü bir dönüĢüm bulunmaktadır (Jou ve diğerleri, 2011). Kamusal 

arazilerin özelleĢtirilerek arazi kiralama mekanizmasına tabi kılınması, kamuya ait 

büyük arazilere sermayedarların el koyabilmesini sağlamıĢ, bu yolla Taipei‘de dört 

büyük ölçekli kentsel proje yaĢama geçirilmiĢtir. Çin‘in neoliberal Ģehircilikteki 

deneyimi bizlere; kamuya ait mülklere el konarak özel mülkiyetin kullanımına 

açılması yoluyla sermayeye büyük rantlar yaratan bu süreçte merkezi devlet, yerel 

devlet ve sermaye arasında sıkı bir uzlaĢı olduğunu göstermektedir (Jou ve diğerleri, 

2011).  

Neoliberal Ģehircilik ve yaĢam alanlarına/mekanlarına el koyan mülksüzleĢtirici 

pratikleri/projeleri yalnızca Asya‘da değil aynı zamanda Güney Amerika‘da da 

hakim bir konumdadır. Harvey‘in (2008) iĢaret ettiği gibi Rio‘daki tüm ―favela‖lar 

çok katlı lüks ve korunaklı sitelere dönüĢtürülmüĢtür. Örneğin, Lopez-Morales‘in 

(2010) ortaya koyduğu üzere, ġili‘de devlet öncülüğünde bir kentsel dönüĢüm süreci 

yürütülmektedir ve bu süreçte dönüĢüm, güçlü kesimlerin arazi rantına el koyma ve 

mekanı mutenalaĢtırma aracı haline gelmektedir.     

MülksüzleĢtirici kentsel pratikler/projeler, neoliberal politikaların hakimiyet 

kazandığı 1980 sonrasında Türkiye kentlerinde de piyasa odaklı itici güç haline 

gelmiĢtir. NeoliberalleĢmenin Türkiye öyküsünde sermaye birikim sürecinin büyük 

ölçüde kentsel mekanın üretimine dayandığı, bu süreçte kentlerin sosyo-mekansal 

dokularının çarpıcı bir Ģekilde dönüĢtürüldüğü ve varolan sınıfsal (ve sosyo-

mekansal) eĢitsizliklerin körüklendiği görülmektedir (ġengül, 2009 [2001], 2012; 

IĢık ve Pınarcıoğlu, 2001). Bu süreçte yapılı ve yapılı olmayan çevre, kamusal 

kaynaklar ve araziler, tarihsel ve kültürel öneme sahip alanlar, ormanlar ve 

gecekondu alanlar kentsel rantın mülksüzleĢtirici ve el koyucu mantığına hakim 

kılınmıĢtır (ġengül, 2013). Balaban‘ın (2012) belirttiği gibi devlet, inĢaat sektörünün 

geliĢerek Türkiye kentlerini yeniden yapılandırmasında - 1980‘den bu yana - genel 

anlamda öncü ve müdahaleci bir rol oynamaktadır. Bu rol; 2002 sonrasında 

planlama yetkilerini yeniden düzenleyen, mülkiyetin el değiĢimini kolaylaĢtıran ve 

devlet kurumlarına (TOKĠ, Çevre ve ġehircilik Bakanlığı ve BüyükĢehir 

Belediyeleri gibi) öncü bir rol tanımlayan yeni yasalarla yaĢama geçirilmektedir. Bu 



KBAM 4. Kentsel ve Bölgesel AraĢtırmalar Sempozyumu 

143 

çerçevede kentsel mekana el koyma süreci hızlandırılmakta ve kolaylaĢtırılmaktadır. 

Aynı zamanda yapılı çevre üretmeye yönelik yetkilerin, karar-alma süreçlerinin 

önemli bir bölümünün merkezileĢtirildiği, devletin otoriter bir Ģekilde zor 

araçlarından olan yasaları dayatmacı bir Ģekilde ön plana çıkardığı gözlenmektedir 

(ġengül, 2012).  

Yukarıda anılan türden bir neoliberal ve otoriter siyasal yapı çerçevesinde, bir 

yandan kentsel dönüĢüm projeleri ―dayatılan bir piyasalaĢma‖nın (Kuyucu ve Ünsal, 

2010; bkz: Aalbers, 2012) ürünü haline gelmekte, kent yoksullarını yerinden ederek 

mülksüzleĢtirmekte; diğer yandan ise toplumun geniĢ kesimlerini konut 

piyasasındaki finansallaĢmaya tabi kılınmaktadır. Kentsel dönüĢümü destekleyen 

kredi mekanizmaları ile geniĢ kitleleri oluĢturan yoksulların, dar ve orta gelirli 

kesimlerin emek gücüne uzun erimli olarak el konmaktadır (bkz: Karaman, 2012). 

Mülkiyetin el değiĢiminin kolaylaĢtırılması ile sonuçlanan bu dayatılan piyasalaĢma; 

bu sefer otoriter ve neoliberal bir devlet tarafından yürütülen bir ―çitleme hareketi‖
7
 

olarak görülebilir. Bu çitleme faaliyeti yoluyla toplumun geniĢ kesimleri için 

yoksulluk ve zor yaĢam koĢulları kalıcılaĢmaktadır.              

Sanayi ve ticaret sektörüne dayanan küresel ölçekteki bir sömürü düzeninin hakim 

olduğu geçmiĢ deneyimlerin aksine; kapitalizmin güney/doğu ülkelerinde bugün, 

―kamusal mülklerin ve arazinin, kamusal hizmetlerin ve kurumların özelleĢtirilmesi 

ve metalaĢtırılması‖ (Harvey, 2005) - ve özellikle kentsel rant temelli küresel 

sermaye birikim pratikleri - ile oluĢan mülksüzleĢtirmenin siyasal maliyetlerini 

finans sermayesinin kalbi olan kuzey/batı ülkelerine ihraç etme ihtimali ve riski çok 

daha yüksektir . Bunun sebebi, güney/doğu ülkelerinde krizleri kontrol altına alma 

stratejilerinin (kuzey/batı ülkelerine kıyasla) daha kırılgan oluĢundan 

kaynaklanmaktadır. Devletin rıza üretmek yerine zor araçlarını dayattığı bir siyasal 

atmosfere sahip güney/doğu ülkelerinde bu tür stratejilere karĢı geliĢen toplumsal 

tepkiler ve halk isyanlarını çoğunlukla polis Ģiddeti ile bastırılmaya çalıĢılmakta, 

sonuçta kontrol altına alınması çok daha zor siyasal kriz koĢulları ortaya 

çıkmaktadır. 

Bu koĢullar altında, kapitalizmin güney/doğu coğrafyasında yeralan ülkelerin 

neoliberal sermaye birikim pratiklerini sürdürmek için, kent yoksullarının yaĢamını 

devam ettirebilmesini sağlayan enformel iliĢkileri kullandığı ve tükettiği 

görülmektedir (bkz. ġengül, 2009 [2001]; 2013; Buğra, 1998). Kırdan kente göçün, 

kentlerde biriken iĢsiz yığınların ve oluĢan iĢsizlik ve barınma sorununun 

oluĢturduğu koĢullara yönelik enformel bir çözüm sağlayan bu süreçte devlet 

enformel sektöre, kayıt dıĢı iktisadi iliĢkilere ve gecekondulara daha önce göz 

yummuĢtur. Kamusal ve özel mülk arasındaki sınırı tanımlayan yasal çerçevelerin 

muğlaklığı da bunu mümkün kılmıĢ ve geçmiĢte yoksulların ve dar gelirlilerin 

kentsel kaynaklara ―sessiz el koyuĢu‖na (quiet encroachment) olanak tanımıĢtır. 

(bkz. Bayat, 2000). Ancak bu muğlaklık, bugün  bu kesimlerin yaĢamlarını 

sürdürme koĢullarını ortadan kaldıran bir silaha dönüĢmüĢ durumdadır. Bu kez 

devlet tarafından yürütülen mülksüzleĢtirmeyi ve sınıfsal eĢitsizlikleri derinleĢtiren 

                                                 
7 Kentlerdeki geniĢ kesimleri yoksulluk ve mağduriyet koĢullarına hapseden bu ―çitleyici 

faaliyetler‖i gösteren örnek çalıĢmalar için bkz: Poyraz, 2011; Yılmaz, 2011; DanıĢan, 2012. 
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―tersten ve gürültülü bir el koyma politikası‖ izlenmektedir (Roy, 2011; McFarlane, 

2012; Kuyucu, 2013a: 1-4, 10, 16 – ayrıca bkz. Kuyucu, 2013b). 

Klientalizmin ve kimlik siyasetinin hakim olduğu bu tür ülkelerde, yabancılaĢmaya 

dayalı olarak ortaya çıkan ve kentsel toplumsal düzenin çözülmesine yol açan 

krizlerin, devlet reformları ile kontrol altına alınabilmesi, bu ülkelerde siyasal temsil 

kanalları formel bir yurttaĢlık temelinde kurulamadığı ve kurumsallaĢtırılamadığı 

için, zordur. (bkz. Bayat ve Biekart, 2009: 819-820, 824; ayrıca bkz; Kuyucu, 2013: 

12). Dolayısıyla,  yabancılaĢmanın (ulusal ölçekte) sistemik bir krize dönüĢmesi 

güney/doğu ülkelerinde kuzey/batı ülkelerine göre daha kısa bir sürede 

gerçekleĢebilir.      

4. Sonuç: Krizlerin Kategorizasyonu  

Bu bildiride ortaya koyduğumuz çaba, kentsel krizin çözümlenmesine yönelik bir 

epistemoloji tartıĢmasından hareketle, bu türden krizleri anlamaya ve araĢtırmaya 

yönelik bir çerçeve önermektir. Henüz baĢlangıç aĢamasındaki bu çerçeve 

aracılığıyla dünyanın farklı ülkelerindeki kentsel krizleri, krizlerin ortaya çıkmasına 

sebep olan dinamikleri ve krizlerin denetim altına alınmasına yönelik stratejileri 

karĢılaĢtırmaya ve kategorize etmeye yönelik bir çözümleme çabasını da  tartıĢmaya 

açmak istiyoruz (Tablo 2). 
 

Tablo 3: Tarihin  verili bir noktasında (bugün) kentsel krizin aldığı farklı biçimler (örnekler) 

 Kamu Politikaları (C) Yönetimsellik (D) Kamu Politikaları + 

Yönetimsellik (C+D) 

Y 

A 

B 

A 

N 

I 

L 

A 

ġ 

M 

A 

(A) 

Ekonomik kriz olarak 

etiketlenme: 

 Ülkede ulusal hükümet 

karĢıtı geniĢ katılımlı 

protestolar (metropoliten 

merkezlerde olduğu 

kadar küçük Ģehirler ve 

kırsal yerleĢmelerde de) 

GeniĢ kapsamlı 

desantralizasyon 

reformlarıyla kısmen 

kontrol altına alınabilir 

(sorumluluğu yerel 

politikacılara aktarmak) 

+ protestocuları siyasal 

olarak marjinalleĢtirmek 

(zor araçlarının seçici 

kullanımı) 

(BREZĠLYA‘da 

protestolar, Haziran ve 

Temmuz 2013‘de) 

(ABD‘de ―iĢgal et‖ 

hareketi) 

Siyasal kriz olarak 

etiketlenme: 

 Yerel/Ulusal otoriteleri 

hedefleyen aĢağıdan 

yukarıya (yerel) demokrasi 

odaklı protestolar: 

metropoliten kentlerde. 

Açan neoliberal 

politikalarla kontrol altına 

alınır ve ekonomik istikrarı 

korumaya yönelik vurgu 

dikkat çeker (Türkiye‘de 

Gezi Parkı protestoları) + 

iki ulus söylemi 

(metropoliten 

merkezlerdeki 

protestocuları ülkenin geri 

kalan kısmına karĢı olarak 

konumlandırmak ve 

kutuplaĢmayı inĢa etmek: 

çapulcular muhafazakarlara 

karĢı)   

(TÜRKĠYE‘de Gezi Parkı 

protestoları, Haziran ve 

Temmuz 2013‘de) 

(ABD‘de kemer sıkma 

Ģehirciliği ve ona karĢı 

tepkiler) 

Yönetim karşıtı isyan 

olarak etiketlenme:  

Kentlerde kamu ve özel 

sektör kurumlarını hedef 

alan Ģiddet içerikli halk 

ayaklanması (yağma ve 

çok sayıda can kaybına 

sebep olan)  

Krizi kontrol altına 

almaya yönelik sınırlı 

olasılıklar (devlet Ģiddeti 

+ kırılgan devlet)  

(MISIR, Tahrir DireniĢi 

ve 2013‘de Askeri 

Darbe) 
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E 

ġ 

Ġ 

T 

S 

Ġ 

Z 

 

G. 

 (B) 

Toplumsal kriz olarak 

etiketlenme: 

Göç (yoksul kırsal 

yerleĢmelerden 

metropoliten kentlere ve 

yoksulluğun bu kentlerde 

yoğunlaĢması) + 

Bölgesel yoksulluk + 

yoksul bölgelerdeki 

metropoliten alanlarda 

hakim olan Mafya 

örgütlenmesi 

(Güney-ITALYA)  

Bölgesel/Etnik kriz olarak 

etiketlenme: 

Etnik aidiyete dayalı Ģiddet 

ve/veya etnik (kimlik 

temelli) ayrımcılık 

(Katalonya, ĠSPANYA; 

Lega Nord, ĠTALYA) 

Ulusal bütünlüğün krizi 

olarak etiketlenme: 

Ayrılıkçılık/Etnik 

aidiyete dayalı Ģiddet (bu 

tür bölgelerin kentlerinde 

örgütlenen direniĢler ve 

bu direniĢleri ülkedeki 

tüm metropoliten 

merkezlerde 

yaygınlaĢtırmak) 

(Kürt Hareketi, 

TÜRKĠYE) 

(A+B) Kapitalizmin topyekün çöküĢü ve/veya siyasal kaos ortamının hakimiyeti 

Ayrıca, vurguladığımız ―kümülatif etkiler‖ kavramından hareketle krizler ve 

denetim stratejileri arasındaki diyalektik iliĢkinin/gerilimin Türkiye bağlamında 

tarihsel bir çözümlemesinin yapılması gerektiğini düĢünüyoruz. Bu amaçla, 

Türkiye‘de  bugün patlak veren krizin, buna yanıt olarak üretilebilecek farklı 

denetim stratejileri karĢısında ne türden güzergahlara evrilebileceği sorusunu da 

tartıĢmaya açmak istiyoruz (ġekil 1).    

 
 Kamu Politikaları 

(C) 

Yönetimsellik (D) Kamu Politikaları + 

Yönetimsellik (C+D) 

YabancılaĢma (A)  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

EĢitsiz GeliĢme 

(B) 

 

 

 

 

 

 

 

  

YabancılaĢma + 

EĢitiz GeliĢme 

(A+B) 

 

Şekil 1: Tarihsel bir yaklaĢım (Türkiye‘de krize iliĢkin kümülatif etkiler ve Gezi Parkı 

protestoları) 

Kümülatif 
Etkiler 

(TURKĠYE) 

AġAMA 1 
(50‘ler and 

80‘ler) Neolib1 

Kümülatif 
Etkiler 

(TÜRKĠYE) 

AġAMA 2 
(90‘lar ve 

2000‘ler) 
Neolib2 

Gelecek 
kümülatif 

etkiler 

(TÜRKĠYE)  
Bugün (2013)  

Kümülatif 

Etkiler 

(TURKĠYE) 

AġAMA 1 

Alternatif 

Güzergah 1 
(Devlet 

ġiddeti) 

Alternatif 

Güzergah 2 

(Siyasal-iktisadi 
reform) 

 

Alternatif 

Güzergah 3 

(Anayasa–
ekonomik 
reform) 

Alternatif Güzergah 4 

(Ġç SavaĢ) 
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Öz: Türkiye özelikle son yıllarda  büyüme süreçlerini kentler  üzerinde uzun vadeli stratejiler, 

planlı gelişme kurguları, toplumun farklı kesimlerine yönelik talep ve ihtiyaç kestirimleri 

doğrultusunda değil sermaye güdümünde biçimlenen kentsel politikalarla, bu politikaların 

ürünü olan kentsel projelerle ve bu projelerin gerektirdiği kentsel yayılma ve dönüşüm 

süreçleri ile yönetmektedir. Yeni temel kavramlar olarak  tüm dünya genelinde olduğu gibi 

“rekabetçilik”, “yatırım çekme”, “marka kentler”, “kentsel pazarlama” gibi neo-liberal 

kentleşme stratejileri ön planda yer almaktadır. 1980 öncesi planlama kentsel politikanın 

etkili aracı ve kentsel değişimin yönlendiricisi iken, 1980 sonrası, menfaat grupları 

tarafından yönlendirilen, spekülatif eğilimlere açık bir yapıda şekillenmektedir. 

Gerçekleştirilen kentsel projeler  her alanda ve değişik tipolojilerde karşımıza çıkmaktadır. 

Bu bildiri ile amaçlanan  tüm Türkiye kentlerinde olduğu gibi Kayseri Kenti‟nde de 

neoliberal bir yapılanma ekseninde gelişen kentsel projelerin irdelenmesidir. Bu irdeleme; 

kentin mekansal gelişiminde etkin yönetim erkinin yeniden yapılandığı 1994 ve 2000 yılları 

gelişmeler, yaklaşımlar bütününde değerlendirilecek, gerçekleştirilen projelerin kentleşme 

pratiğindeki etkileri, yapılandırılmalarındaki yöntemler ile birlikte ele alınarak 

gerçekleştirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Planlama ve Değişim,  Neoliberal Kentleşme, Kentsel Proje, 

Kayseri 

 

Abstract: Growth processes in Turkey especially recent years, managed by long-term 

strategies on cities, planned development of the constructs, urban policies formed under the 

guidance of the capital, urban projects which is the product of these policies and urban 

sprawl and conversion processes required for these projects."Competitiveness", "attracting 

investment", "branding cities", "city marketing" and neoliberal urbanization strategies,  as a 

new basic the concepts, located in the forefront.  In the pre-1980  while urban planning was 

efficient tool of urban policy and changes, but after 1980, has become driven by interest 

groups and  by speculative tendencies.Urban projects has  emerged every field  with different 

typologies. This paper intended to examine cities of developing urban projects as  with  axis 

of neoliberal restructuring. These evaluation includes the  kayseri with spatial re-structured in 

1994 and 2000 and City‟s development  with the government apparatus and approaches to be 

evaluated as a whole with the effects of the practice have been urbanization projects and carried 

out by considering structuring methods.  

Keywords: Planning and Change, Neoliberal Urbanization, Urban Planning, Kayseri 
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1.Giriş 

Neoliberalizm 2. Dünya SavaĢı sonrasının ulus-devlet temeline dayanan Keynesyen 

refah devlet modeline ve  modelin yaratmıĢ olduğu krize karĢı oluĢan bir tepki 

olarak tanımlanabilir. Jessob (2002)‘a göre ideolojik  olarak ;ekonomik, politik ve 

sosyal iliĢkilerin serbestleĢmesi süreci olarak tanımlanabilmektedir. Ekonomik 

olarak ise  yayılmacı, politik olarak ta  kolektif karar verme süreçleri ve  katılımın 

esas olduğu , anarĢik pazar iliĢkilerinin ve spontane geliĢen organizasyonların 

yaĢandığı bir dönem olarak tariflenen neoliberalizm; kuralsızlık, düzensizlik, 

özelleĢme,  uluslar arası olma, küreselleşme  gibi kavramlarla özdeĢleĢmiĢ,  pazar 

odaklı olarak geliĢen  ve tüketim alternatiflerini artırma yarıĢının önemli etkileri  

olan bir süreç olarak ta değerlendirilebilir (Jessob (2002). ġüphesiz bu durumu  

küresel düzeyde rekabetin artması ve ulus-ötesi sermayenin hızla artan etkinliğiyle 

beraber, ulus-devlet temelinde sağlanan sosyal refah projesinin artık önemli bir 

sorun oluĢturması nedeniyle, farklı toplumsal aktörleri uzlaĢtırmasını ''ulus-devlet'' 

temelinde gerçekleĢtiren Keynesyen modelin yerine yeni bir paradigmanın doğması 

gerekliliği gündeme getirmiĢtir.  

Özellikle pazar mekanizmalarına öncelik tanıyan bu rejim kent mekânını geliĢtirme 

ve pazar disiplininin arenasına dönüĢtürme yolunda zorunluluklar gündeme getirmiĢ,  

yerel yönetimin baskın projesi olarak sürerken, yerel ekonomik geliĢim projeleri ve 

toplum temelli programları ön plana çıkarmıĢtır (Brenner ve Theodore, 2002; Gough 

ve Eisenschitz, 2006). Ekonomik rekabetin artırılması için  toplumsal, siyasi ve 

çevresel kriterler gündeme gelmiĢ, etkin yönetim, toplumsal altyapılar, 

sürdürülebilirlik, bütüncül bölge kalkınması, kentsel yeniden canlandırma ve sosyal 

refahta kamu-özel ortaklıkları gibi söylemler kentlerin geliĢimine yön vermeye 

baĢlamıĢtır.  

2.  Neoliberal Kent-Kentsel Proje Yaklaşımı 

Küresel söylemde, değiĢen güç dengeleri ve tüketim iliksileri içerisinde yeni erk 

kullanım araçları olarak iletiĢimsel araçları, mimarlık ve kentsel  tasarımı; yeni erk 

kullanım alanları olarak da kentleri seçmiĢtir. Kent ve bölgelerin mekansal 

geliĢiminin yönlendirilmesinde ve arazi kullanımın düzenlenmesinde hakim olan 

planlama yaklaĢımı, yaĢanan değiĢim süreci ile birlikte özellikle sorgulanmaya 

baĢlanmıĢtır. Bu durumun en temel nedeni; bir yanda küresel akımlara dahil olma 

mücadelesinin kentler arasında bir reklam, tanıtım, pazarlama savasına dönüĢmesi, 

diger yandan kente iliĢkin mekansal organizasyonların moderniteden vazgeçmeyen 

ancak postmodernitenin fırsatlarını da değerlendiren bir araç olarak kentleri 

(mimarlık ve kentsel tasarımı kullanarak) parçalar üzerinden yenileme – üretme 

yoluna gitmesi olarak kabul edilebilir. Bu süreçte kente dair yapılanmalar sermaye 

birikim süreçlerine uygun bir doku oluĢturulmasının dıĢında bir yapı olarak 

görülmemektedir (Goncagül, 2007). 

Bu süreçte en etkin durum olarak kabu edilen   neoliberal politikalar, Amerika ve 

Avrupa‘da ―yeni kentsel giriĢimcilik‖ olarak tariflenmektedir (Harvey, 1990) 

Tablo1.‘de de görüldüğü gibi özel sektör teorilerinden ödünç alınmıĢ kavramlarla ve 

tüketim – pazarlama temelli stratejilerle, kentler ―planlı ― bir biçimde  değiĢmeye 

baĢlamıĢtır.   
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Tablo.1.Planlama Ve Yeniden Yapılanan Söylemleri  

Kategori  Biçim Karakteristik 

Stratejik- Mekansal 

Planlama 

-Stratejik Mekansal 

Planlama 

-GeliĢme- Çerçeve Planı 

- Politika  

- Programlar 

 

-Planlama Sürecinin Ġçeriği Ve 

Yönergesi 

- Ġyi TasarlanmıĢ Kentsel 

Projeler Ġle OluĢmuĢ Kentsel 

Form 

-Yönetimde Planlamanın 

Rolünün  Önemi 

Bütünleştirici  Olarak 

Mekansal Planlama 

-Entegre GeliĢme 

Planlaması 

Çerçeve Belirleyen, 

Sürdürülebilir, Açık, ġeffaf, 

Kamusal Mekan Odaklı, Sosyo-

Mekansal Süreçleri Ġrdeleyen 

Planlama  

Alan  Düzenlemesi Ve 

Yönetimi 

-Etkin GeliĢme Aktörleri 

-Kamusal Mekanın Ve 

Servislerin Yönetimi 

- Ġnformalliğe Uyum sağlayan 

Planlamanın Düzenleyici 

Yapısı 

Katılımcı Ortaklıklara 

Açık Süreç  

Katılımcı Planlama Kamu 

Özel Ortaklıklar  

-Planlama Süreci Odaklı  

-Devlet Toplum ĠliĢkileri 

- Kamu-Özel ĠliĢkiler 

Uluslar Arası Ajans 

Yaklaşımı Ve Sektörel 

İlgiler 

-Kentsel Yönetim Programı 

-Sektör Programı 

-Planlama Süreci Ve Kurumsal 

Lokasyon Ġçin Uygulamalar 

-Sektörel Planlama  

Yeni Master Planlama   -Pazar Sürecinde GeliĢimi 

Denetleyen, Güven Sağlayan 

Planlama 

-Yeni Süreç Ve Düzenleme 

YaklaĢımları-GörüĢleri 

Yeni Mekansal 

Planlama 

-Kompakt ġehir 

-Yeni KentleĢme 

- Süreçten Ziyade Kentsel Form 

Üzerine Odaklı  

-Sürdürülebilir Olmayan 

Kentlere KarĢı Reaksiyon 

KüreselleĢme süreci ile birlikte kentlerde yarıĢmacı bir kimlik elde etmek,  marka 

haline gelerek, kendilerini pazarlamak ve kent  mekânının niteliklerinin artırılması 

kapsamında mekânın yeniden yaratılması, değiĢim ve dönüĢümü zorunlu 

kılmaktadır. Özellikle sanayi kentlerinde yaĢanan  ―sanayisizleĢme‖ eğilimi 

kentlerin yeniden canlandırılmasını, sermaye ve nüfus çekebilecek konuma gelmesi 

en önemli sorunsal olarak belirlemiĢtir. Ulusal ve uluslar arası yatırım içinde önemli 

bir pazarlama aracı  konumunda olan kent merkezlerine yönelik gerçekleĢtirilen  

projeler kent için yeni imaj yaratmaktadır.(Harvey,1989, Hall1993) Bu amaçla 

geliĢtirilen mekânsal geliĢme stratejileri mekânın dinamik yapısındaki sosyal 

strüktürdeki sorunları daha iyi okumayı, mekânın o dinamik yapısındaki 

beklentilerini hızla kentsel projelerle kente geri döndürmeyi hedeflemeye 

baĢlamıĢtır. Bunun sonucu olarak ta kentlerde modernizm öncesi tarihi dokunun 

canlandırılarak yeni iĢlevlerle donatılması
ii
 gibi planlamada yeni arayıĢlar 

çerçevesinde geliĢtirilen mekânsal stratejiler, bu stratejileri tetikleyecek kentsel 

projeler gündeme gelmiĢtir. Brenner ve Theodore (2007,2011) neoliberalizmin 

etkisi ile kentsel yapının dönüĢümü için etkili bir araç olarak gündeme gelen 

projelerin;  
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• elit tüketime yönelik  yeni özelleĢmiĢ mekanlar yaratarak,  

• büyük ölçekli mega projeler yaratarak yeni yatırımlar gündeme getirmek, yerel 

dokuyu yeniden Ģekillendirerek,   

• kapalı kentsel yerleĢmeler, ve diğer arınmıĢ mekanlar ile sosyal yeniden üretim 

yaratarak,   

• büyük ve iyi kullanım prensibi ile alan kullanım dokusunu yeniden oluĢturarak,  

• soylulaĢtırmalar yolu ile sosyo mekansal ayrıĢma yaratarak, geçekleĢtiğini 

belirtmektedir. Gerçekte 1990‘lardan itibaren tartıĢılmaya baĢlanan kentsel 

proje kavramı  

o günümüzde yaĢanan  ―sanayisizleĢme‖ eğilimi ile kentlerin yeniden 

canlandırılması, sermaye ve nüfus çekebilecek konuma gelmesi adına, 

kentin rant düzeyinde değiĢiklikler yaratan,  

o bölgesel – kentsel ortamın çekiciliklerini artırarak dönüĢümü 

hızlandıran  

o kapasitelerine bağlı olarak stratejik bir önem taĢıyan,  

o yatırımcılara garanti  ve kentsel yapının ekonomik, fiziksel ve sosyal 

yönden güçlenmesine olanak sağlayan,    

o birincil amacı büyüme yaratmak ve onu yönlendirmek olan yeni bir 

yaklaĢım olarak tanımlanmıĢtır.  

Burada önemli olan kentsel projeler stratejik mekansal projelerdir ve kamusal özel 

ve yarı özel aktörler arasında yenilikçi bir iĢbirliği modeli sunmaktadırlar. Hedefleri 

mekansal, ekonomik, sosyokültürel üretimleri dönüĢtürmek, projelere zamanı  

yaĢayan ve kullanıcıları dahil etmektir. Sonuç olarak günümüzde "kentsel projeler" 

kentin yeniden yapılanmasının temel unsurları olarak kabul edilmektedir.  

Legeby‘e göre ise günümüzde kentsel projeler  ekonomik ve kültürel 

küreselleĢmenin mekansal sonucu olarak tanımlanmaktadır (Legeby, 2010). Yerel 

isteklerin dikkate alınarak geliĢtirilen bu projeler karar vericiler için demokrasi 

ortamı oluĢmasında etkin rol oynarken,  küresel ve yerel istekler doğrultusunda  

mekansal kalitenin atmasını da sağlamaktadır. Ancak son dönemde büyük ölçekli ve 

özellikle yerel yönetimlerin  kendi politik görüĢleri doğrultusunda Ģekillenen bu 

projelerin kamusal mekanlar üzerinde gerçekleĢmesi önemli bir sorundur.  

ġüphesiz bu projeler, kentsel mekanın niteliğini yükseltirken, hedefledikleri 

kullanıcı kitlesi dolayısıyla sosyal ayrıĢmanın mekanda daha belirgin hale gelmesine 

yol açabilmektedir. Ayrıca kamu elindeki alanların özelleĢmesine yol açarak 

kamuya ait varlıkların gözden çıkarılmasına yol açması tehlikesini barındırmalarıdır. 

Kamuya ait alanlar, bir kentin planlanmasında önemli kaynaklardan birisini 

oluĢturmaktadır, kentteki rezerv alanların özelleĢtirilmesi ise kentlerin kamu 

yararına planlanmasında önemli bir kaynağın özel sektöre devredilmesi anlamını 

taĢımaktadır. Dolayısıyla, stratejik öneme sahip alanların özelleĢtirilmesi, uzun 

vadede kamu yararına aykırı sonuçlar doğurmaktadır.  

Günümüzde kentleri projeler yoluyla prestij mekanları haline getirerek, bir anlamda 

pazarlamacı mantıkla yönetmek genel bir eğilim haline gelmiĢ olsa da; bu 

yaklaĢımın sosyal ve kamusal maliyetleri konusuna dikkat çekmek büyük önem 

taĢımaktadır. 
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3. Kayseri  Kentsel Gelişimi 

Kayseri kenti 1944 yılında yapılan ilk plan çerçevesinde alınan kararlara göre 

geliĢmiĢ, dönemin modern kent anlayıĢının en temel yansıması olarak biçimlenen;  

geniĢ bulvarlı, gridal kent dokusu, 1970‘lerden itibaren planlı bir biçimde özellikle 

kent merkezinde yenilenmeler ile  lineer ve kompakt, ġekil 1‘de de görüldüğü gibi 

tek merkezli bir büyüme Ģeması içerisinde geliĢmiĢtir.   

 
Şekil. 1.Kayseri Kenti Planları GeliĢimiiii 

Kayseri kenti  1980‘lerden itibaren fiziksel ve sosyal anlamda önemli değiĢimler 

yaĢamaktadır. Küresel geliĢmelere açık bir üretim yapısını hızla benimseyen kent, 

üretim iliĢkilerinde ve üretimin mekansal yapılanmasında ve giderek dönüĢümünde 

de aynı tavrı sergilemiĢtir. 1985 yılından itibaren uygulanan teĢvik sistemi, 

Kayseri‘de teĢvikli yatırım yapanları arttırmıĢ ve çok sayıda büyük ölçekli iĢletmeler 

doğmuĢtur. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi‘nin kurulması, altyapısının 

tamamlanması ve 1989 yılında bu bölgeye teĢvik sistemi içerisinde Ġkinci Derecede 

Kalkınmada Öncelikli Yöre statüsü verilmesi, Kayseri‘de büyük iĢletme sayısının 

artmasına yol açmıĢtır. 1990‘lı yıllardan  itibaren ―Anadolu Kaplanı olarak  OSB 

merkezli sanayi  sektörüne  bağlı yaĢadığı ekonomik geliĢme sürecinde,  Kayseri 

kentinin yeni/ yerel sanayi odağı olarak en temel özellikleri;  

 Herhangi bir sanayi yoğunlaĢma alanının art bölgesi (hinterland) olmaması,  

diğer bölgelerden çevreselleĢen (decentralised) giriĢimci ve sermaye yerine; 

kendi giriĢimcisi ve kaynaklarını kullanması,  

 (2) GSYĠH, nüfus ve hepsinden önemlisi sanayi göstergeleri itibariyle baĢarılı 

bir geliĢme performansı göstermesi,  

 (3) KOBĠ‘ler temelinde belli baĢlı sektörlerde uzmanlaĢması olarak 

tariflenmektedir (Özaslan, ġeftalici,2002) 
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Neo-liberal ekonomik yapılanma ile Ģirket temelli büyüme yaklaĢımı Ar-Ge 

Faaliyetleri ile destekli sanayi geliĢimi ile birlikte hizmet sektörü üzerinde 

yoğunlaĢarak sürdürmektedir. Ġstanbul Sanayi Odası‘nın her yıl yaptırdığı, ―Ġlk 500 

Sanayi KuruluĢu‖ anketinde (2011) Kayseri‘de faaliyet gösteren 14 firma yer 

almıĢtır. Bu firmalar Tablo 2‘de belirtilmiĢtir.  

Tablo.2. ĠSO 500 Büyük Sanayi KuruluĢu Anketinde Yer Alan Kayseri Firmaları 

(Kaynak:www.iso.org.tr,2012)  

  Sıra( 2011)   Sıra (2010) Firmalar - Üretimden SatıĢlar (TL) 

59 69 HES Hacılar Elektrik San. ve Tic. A.ġ. 1.059.730.150 

 79   82   BoytaĢ Mobilya San. ve Tic. A.ġ. 796.514.955  

105  95  Kayseri ġeker Fabrikası A.ġ. 651.238.340  

153  134  Merkez Çelik San. ve Tic. A.ġ. 466.622.002  

 161  173  Orta Anadolu Tic. ve San. ĠĢl. T.A.ġ. 454.825.929  

230 317 Has Çelik ve Halat San. Tic. A.ġ 339.527.914 

244 196 Ġstikbal Mobilya San. ve Tic. A.ġ. 314.631.313 

250 275 Boyteks Tekstil San. ve Tic. A.ġ. 309.188.350 

274 288 Boyçelik Metal San. ve Tic. A.ġ 284.426.531 

412 448 Modern Ambalaj Tic. ve San. A.ġ. 189.172.098 

423  ERBOSAN Erciyas Boru San. ve Tic. A.ġ. 89.172.098  

442 413 Kumtel Day. Tüketim M.  Pl.San. ve Tic. A.ġ.  177.542.553 

476  Ġsminin açıklanmasını istemiyor 

480 460 Mega Metal San. ve Tic. Ltd. ġti. 166.195.663 

1990‘lı yıllardan itibaren yaĢanan bu ekonomik yeniden yapılanma ve geliĢme 

paralelinde önemli ve yeni kentleĢme pratiklerini getirmiĢtir. Kentte 27 Mart 1994 

yılında ġükrü Karatepe‘nin belediye baĢkanı seçilmesinin ardından Doğan (2007)‘in 

tabiri ile  geleneksel ve kültürel olanın ―yeniden canlanıĢına sahne olan süreç‖ 

baĢlamıĢtır. ġükrü Karatepe‘nin baĢkanlığıyla baĢlayan 1994-2004 belediyecilik 

pratiğinin genel çerçevesini özelleĢtirilen pek çok belediye hizmetinden de 

anlaĢılacağı gibi   neo-liberal siyasalar belirlemiĢtir. Bu dönemde Karatepe yönetimi 

yatırımlarında, toplumsal ittifak çerçevesi yaratmaya çalıĢmıĢ, yerel sermaye 

gruplarının ölçeğini aĢacak projelere giriĢmekten kaçınmıĢtır.  

En köklü yapılanma ise; 23 Haziran 1998 yılında ise Mehmet Özhaseki‘nin belediye 

baĢkanlığına seçilmesi ile gerçekleĢmeye baĢlamıĢtır. Bu dönemden itibaren 

“Kayseri‟yi modern bir dünya kenti” haline getirecek (Kayseri BüyükĢehir 

Belediyesi, 2000) kentsel projeler gündeme getirilmeye baĢlanmıĢtır. 2000‘ li 

yıllardan itibaren kent sınırlarının geliĢmesi ile birlikte yoğun bir planlama faaliyeti 

yaĢanmıĢ, üst ve alt ölçekte gerçekleĢtirilen planlar ile kentin büyümesi 

hedeflenmiĢtir. Karatepe yönetimi harcamaları mal ve hizmet alımlarıyla yol yapım, 

onarım iĢlerinde yoğunlaĢtırmak diye özetleyebileceğimiz bir siyasa tercihinde 

bulunmuĢtur (Doğan, A., 2007). Bu tercih Özhaseki ile birlikte revize edilerek, rafa 

kaldırılmıĢ raylı sistem gibi kentsel projeler yeniden gündeme alınmıĢtır. Bu durum 

belediyenin ulusal ve uluslararası büyük sermayeyle iliĢkisinin değiĢim geçirdiğinin, 

küresel dinamiklere uyum sağladığının göstergesi olarak değerlendirilebilir. Zira 

Douglass (1999)‘unda belirttiği gibi dünya kenti fonksiyonu öncelikle büyük ölçekli 

altyapı projelerinin teșviki ve yabancı yatırımcılara garanti verilmesi, ikinci olarak 

da kentin yeni imajlarının muhtemel yatırımcılara ve tüm dünyaya satılması olarak 

kendini göstermektedir (Douglass, 1999). 
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Kayseri Kenti‘nin konumu ve üstlenmesi gereken bölgesel iĢlevleri açısından, 

ticaret, turizm, eğitim, sağlık, spor, sanayi vb  diğer makro plan kararları ve fiziki 

alan kullanımları için 2000 yılından sonra ciddi bir farklılaĢma olmuĢtur.  Kayseri 

belediye sınırları dıĢına taĢan, bazı iĢlevleri üstlenerek bölgenin farklı iĢlevlerde 

merkezi olmanın yanı sıra, ulusal- ulus ötesi (spor, sağlık, turizm vb) 

organizasyonlar  için de kentsel projeler aracılığı ile  bir merkez yaratma misyonunu 

biçimlendirmektedir. Nitekim 2011 yılında hazırlanan Stratejik Planda ;  çok 

merkezli ticari yapıya yönelik planlama çalıĢmalara  devam edilmesi, tarihi dokuya 

sahip çıkılarak koruma amaçlı planlama ve yenileme çalıĢmalarına devam edilerek 

koruma-kullanma dengesi gözetilerek tarihi değerler yaratılması, kentin  kültürel ve 

sosyal alanda cazibe merkezi yapılması, kentlilik kimliğini en üst seviyeye 

çıkarılması, kentin turizm merkezi haline getirilmesi hedeflenmiĢtir ( Kayseri 

BüyükĢehir Belediyesi Stratejik Planı, 2011-2016).  

Bu süreçte, kaybolmuĢ kimliği canlandırma, turistik hale getirme, cazibe 

kazandırmak için, yarıĢma da avantajlı konuma geçmek için, kente 'meydan 

kazandırma', 'rekreasyon alanı yaratma', 'çağdaĢ kent görünümüne kavuĢturma' gibi 

söylemlerle yola çıkılan kentsel projelerin tüm Türkiye kentlerinde olduğu gibi 

Kayseri Kenti‘nde de özellikle 2000 yılı sonrasında yapılanmaya baĢladığı 

görülmektedir. Bu projeler aĢağıda yer almaktadır.  

3.1.Yenilikçi-Büyük Ölçekli Konut Projeler; 

Kent genelinde oluĢan Yenilikçi-Büyük Ölçekli Konut Projeler; özellikle kent 

merkezinde gecekondu bölgelerinin dönüĢümü sonucu elde edilen kapalı siteler ve 

Residence olarak tanımlanan yaĢam alanları biçiminde; kent çeperlerinde ise villa 

olarak tanımlanan, müstakil, tek yada iki katlı, kapalı, güvenlikli yerleĢmeler 

Ģeklinde yapılanmaktadır. Bu alanlarda yaĢayan orta ve üst gelir gruplarının  

beklentileri birbirlerinden farklıdır. Orta gelir grupları için,  düzenli ve güvenli bir 

çevrede yaĢamak anlamına gelirken, üst gelir grupları için  kullanılan malzemenin 

kalitesi, konutların mimarisi ve tasarımı, konforu, büyüklüğü, bahçe ve havuzun 

varlığı, güvenlik önlemleri, komĢularının meslekleri ve sosyal statüsü önem 

kazanmaktadır.  Kayseri gibi muhafazakar ve ev hayatına bağımlı olarak yaĢayan 

toplum yapısında özel yaĢam yüceltilmekte, konut adına ―en‖ler talep edilmektedir. 

Ancak bu oluĢum  kent genelinde özellikle mahalleler düzeyinde farklılaĢmalar 

yaratmaktadır. Bu farklılaĢmalarda sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel özelliklerin 

yanında hemĢerilik ve akrabalık iliĢkileri de etkili olmaktadır. Kent merkezinde 

Alparslan (nüfus: 10.800), Gültepe (nüfus: 12563) ve Germir (nüfus: 1633) 

Mahalleleri,kent çeperinde Çay Bağları bölgesi  bu farklılaĢmaları yansıtan en 

belirgin yerleĢim alanlarıdır. Bu bölgelerde özellikle yapılaĢan yenilikçi konut 

projeleri ile kentte gelir grupları arasında duvarlar biçimlenmekte, giderek ayrıĢma 

yaĢanmaktadır. Özellikle  PınarbaĢı ve Tomarza  ilçeleri ve onlara bağlı köyler 

olmak üzere hemĢehri ve akraba kümelenmeleriyle oluĢmuĢ bir gecekondu 

mahallesi olan Gültepe; bugün hızlı bir değiĢim süreci yaĢamakta, gecekondu 

konutları yerini yenilikçi konut projelerine bırakmaktadır. Bu süreçte de belediye  

müteahhitle  gecekondu sahipleri arasında gerçekleĢecek anlaĢmanın  aracısı,  

düzenleyici aracı bir kurum olarak kendine bir rol belirlemiĢtir. Burada yeni bir 

mekanizma devreye sokulmakta, bu alanlar  Kayseri BüyükĢehir Belediyesi Ġmar 
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uygulama Yönetmeliği 65. Maddesinde
iv
 yer alan hükümlere göre serbest 

uygulamalar ile Ģekillenmektedir. 

3.2. Ulaşım ve Altyapı Projeleri 

UlaĢım ve teknik alt yapının iyileĢtirilmesine yönelik olarak gerçekleĢtirilen en 

önemli proje,  Kayseray raylı sistem projesidir. Kayseray Raylı Sistem Projesi 2000 

yılında hazırlanan, 2005 yılında revize edilen ulaĢım planı sonucunda 

gerçekleĢtirilmiĢtir. 01 Ağustos 2009 yılında tamamlanmıĢtır. 17.815 km 

uzunluğunda olan tramvay hattı kentin doğu-batı aksı üzerinde,  Mimarsinan 

KavĢağı ile Kayseri Organize Sanayi bölgesi arasında yer almaktadır (Kayseri 

BüyükĢehir Belediyesi, 2011).Ayrıca Kente ait yeni terminal binası, Doğu terminal 

binası gibi kente giriĢ alanlarının yenilenmesi gibi projeler de yapılandırılmıĢtır.  

Ancak raylı sistem projeleri  gibi önemli kentsel projeler, Kayseri özelinde proje 

yatırımları cezbetmekte, kentsel rant yaratmaktadır. Kısa vadede sosyal, ekonomik, 

mekansal yönden etkileri uzun vadede artan hat sayısı ile daha da ivmelenecektir. 

Bu nedenle geliĢtirilecek bir plan öngörüsü ile kentin kısa ve uzun vadede geliĢimine 

yön veren ve projeler arası bütünleĢme için araç olarak kullanabilecek potansiyelinin 

kullanılması gereklidir.   

3.3.Tematik- Parklar ve Spor Tesisleri  

1945 yılında gerçekleĢtirilen ilk plandan itibaren  halkı bir araya toplamak için en 

önemli kamusal mekan olarak spor alanları ve yeĢil alanlar olarak belirlenmiĢtir.  

Günümüz kentlerinde hızla geliĢen yapılanmada  mekansal iletiĢim ve 

sosyalleĢmenin kontrol edilebildiği mekanlar yaratılmakta bu süreçte yeĢil alanlar 

özellikle tematik parklar ile ön plana çıkmaktadır (Boyer, 1992).  Kayseri Kenti‘de 

bu süreçten etkilenmiĢ, Anadolu Harikalar Diyarı projesi ile özellikle turizm 

yönünden cazip bir  yapılanma gerçekleĢtirilmek hedeflenmiĢtir.  Kayseri - Kumarlı 

Parkı bölgede bilinen bölgede yer almakta, Anadolu teması ile biçimlenen park 

genelinde yerel unsurların ön plana çıkarılması hedeflenirken, Afrika Uygarlığı, 

Uzak Doğu Uygarlığı ve Antik Roma Uygarlığı üniteleri ile o uygarlığa ait dekor, 

heykel ve isimleri yansıtan figüratif ögeler ile desteklenenin dünya kültürünü 

yansıtan alanlarda yer almaktadır. Diğer bir uluslararası ölçekte spor merkezi 

yaratma vizyonuna yönelik kentsel proje , Erciyes Master Planı‘dır. Bu plan 

kapsamında değiĢik 16 farklı kıĢ aktivitesiyle, Kayseri‘nin büyük çaplı ulusal ve 

uluslararası kıĢ sporlarına, uzun vadede Dünya ġampiyonası ve Olimpiyat 

Oyunlarına ev sahipliği yaparak Ģehri, KıĢ Sporları Merkezi haline dönüĢtürmek 

hedeflenmiĢtir. Yaz mevsiminde de golf, tırmanma, dağ yürüyüĢü, dağ bisikleti, 

rüzgar paraĢütü, at binme gibi 13 farklı aktivite yapılmasına imkan sağlanarak 

Erciyes dağının, 4 mevsim ilgi ve cazibe merkezi haline getirilmesi planlanmaktadır. 

Kent için diğer önemli bir kentsel proje Kayseri Kadir Has Spor Kompleksi 

yapısıdır.   Hayırseverlerin dünya Ģehri, vizyonu il Kayserispor‘un yerel sermaye 

sahiplerinin desteği ile yapılan yatırımlar ile 1. Lige çıkmasının ardından 

gerçekleĢtirilmesi kararlaĢtırılan proje ile  ulusal ve uluslararası karĢılaĢmalar için ev 

sahipliği yapılabilmesi, çevresinin de prestijli bir yaĢama alanı olarak dönüĢmesi 

hedeflenmiĢtir (Tekinsoy, K, www.kayseri.net,2012). Bu tür tesisler ve yatırımlar 

Ģüphesiz cazibe merkezi yaratma amacındadır ve  turizme yönelik projeler özellikle  

kent halkı tarafından da hızla benimsenmekte önemli karĢılaĢma yaratan kamusal 

http://www.kayseri.net,2012/
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mekanlar olabilmektedir. Ancak bulunduğu bölgede yarattığı  rant ve çekicilik 

dikkatle irdelenmesi gerekli konular olarak ele alınmalıdır.  

3.4.Tarihi Kentsel Dokuyu Yenileme Projeleri  
Turizmin geliĢme yönünde etkin bir yapılanma kabulü ile kentsel ölçekte  stratejik 

amaç olarak ortaya konulan kültürel yapısı ile kültürel cazibe merkezi olma hedefi 

doğrultusunda kent merkezinde yer alan ve Kayseri‘de Anıtlar Yüksek Kurulu‘nun 

08-02-1975 tarih ve 5271 sayılı kararı ile belirlenen 13-08-1975 tarihinde 

onaylanarak Kiçikapu Mahallesi‘nin güneyinde kalan eski mahallelerin tamamına 

yakınını ‗Sit Alanı‟ olarak ilan edilen bölgede yer alan 7 tescilli ve restorasyonu 

gerçekleĢtirilen yapı etrafında Kayseri Mahallesi olarak geliĢtirilmesi planlanmıĢtır. 

Özellikle 2000‘li yıllarda yıkım süreci hızlı bir biçimde gerçekleĢene kent 

merkezinde tarihi dokuda gerçekleĢtirilmekte mevcut mahalle kurgusu ile yerel 

değerler harmanlanarak mevcutta referansları sorgulanan bir yeni yaĢam 

kurgulamaktadır.  

3.5. Geleneksel Kamusal Mekanların ( Sokak, Meydan, ve Parklar) Yeniden 

Kazanılması 

Kayseri kent dokusunda merkezi konumu ile önemli bir yere sahip olan kent 

meydanı bünyesinde Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi 

yapılarını bulundurmaktadır. 1945 yılında hazırlanan Vilayet Konağı‘nın kısıtlı bir 

alan olarak planlanan alan, 1950‘lerden itibaren kentin ekonomik iliĢkilerinin ve 

trafiğin yoğunlaĢtığı, bir merkez haline dönüĢmüĢtür. 2004 yılında Kayseri 

BüyükĢehir Belediyesi tarafından sınırlı katılımlı bir proje yarıĢması 

gerçekleĢtirilerek, yaya kullanımı ağırlıklı, tören alanı ve araç trafiği raylı sistem 

güzergahının ayrımını hedefleyen proje 2007 yılında tamamlanmıĢtır. Kent 

meydanın dünya kenti Kayseri‘nin yerel ve kültürel imgeleri yolu ile 

değerlendirilerek sergilenmesi amaçlanmıĢtır. Ancak kullanımların yeterli 

tanımlanmaması, ulaĢım odağı olması gibi nedenler ile geçiĢ mekanı olmak dıĢında 

yaĢantı sağlanamamıĢ, biçimsel bir bütünlük olarak baĢarılı olmuĢtur.   

3.6.Alışveriş ve Karma Kullanımlı Projeleri 

Geleneksel  Kapalı ÇarĢı, Urgancılar ÇarĢısı, Hacı Efendi ÇarĢısı, Bedesten ÇarĢısı 

gibi yapılarla ĢekillenmiĢ güçlü bir çarĢı geleneğine sahip olan Kayseri kenti‘nde  

son yıllarda AlıĢveriĢ merkezleri ile birlikte yeni bir ticaret deneyimi yaĢanmaya 

baĢladığı görülmektedir. Güvenli, kontrollü olarak tanımlanan bu alanlar günümüzde 

yoğun rağbet gören yerler olarak belirtilebilir. Yüksek eriĢim olanaklarını sağlayan 

alanlarda yer seçimleri bu durumu etkilemektedir. Ancak özelleĢmiĢ bu alanlarda 

seçkinci yapı bazı kullanıcı gruplarının alanda yer almamasına neden olmaktadır.  

Kayseri BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanı Mehmet Özhaseki; Kayseri kentinin 

Türkiye Ģehirciliğindeki örnek taraflarını belirtirken; israfı önlemek, özelleştirme, 

Ģeffaflık, katılımcılık ve kaynaksız  yatırım yapmamak olarak ifade etmektedir 

(Kayseri BüyükĢehir Belediyesi,2002) Bu durum gerçekte piyasacı, özelleĢtirmeci, 

neoliberal anlayıĢın disiplinli bir biçimde uygulanması olarak görülebilir. Doğan‘ın 

da belirttiği gibi; Kayseri modelinde yönetim, iĢveren değil yönlendiren planlama ve 

denetleme yapan bir pozisyona geçmiĢtir. Ajanslar-Ģirketler aracılığı ile yatırım 

yönlendirilmesi belediyenin özellikle son yıllarda sıkça baĢvurduğu bir yöntemdir. 

Kolektif tüketime iliĢkin hizmetleri ciddi bir biçimde daraltılması, mal ve hizmet 
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üretiminin kendi personel ve ekipmanları ile yapmak yerine piyasadan 

çözümlenmesi, sürecinde belediye, kamuculuktan piyasacı özelleĢtirmeci çizgiye 

belirgin biçimde geçerken kentsel siyasalar tek iĢlevli bir biçimde sermayenin 

mekanda yapılandırılması ile uğraĢmaktadır (Doğan, 2007) 

 
ġekil 2. Kayseri kentinde 2000 yılı sonrası yapılaĢan AlıĢveriĢ Merkezleri v 

Kayseri BüyükĢehir Belediyesi projelerin uygulama aĢamasını değiĢik yöntemler 

üzerinden gerçekleĢtirmektedir. Bunlar;  

1. Belediye kendi kurduğu yada iĢtirakçisi olduğu Ģirketler aracılığı ile 

uygulamalar gerçekleĢtirmektedir. Örneğin Tablo 3‘de yer alan Erciyes A.ġ. 

Erciyes Turizm Master Planı kapsamında yapılanan projelerde, yine Ġmar A.ġ., 

Planlama, projelendirme ve takibinde önemli rol oynamaktadır.   

2. Diğer bir yöntem ise doğrudan, kamu-özel ortaklıklar doğrultusunda 

yapılandırılan projelerdir. Örneğin, Kayseray raylı sistem projesin böylesi bir 

yapılanma gerçekleĢtirilmiĢtir. ĠĢin sahibi Kayseri BüyükĢehir Belediyesi, ĠĢi 

yapan müteahhit firma Yapı Merkezi-Ansaldobreda konsorsiyumu, iĢi belediye 

adına denetleyen ve müĢavirlik hizmeti veren Eser MüĢavirlik A.ġ.-Rail 

Consult arasında üçlü bir yapılanmayı içeren ortak bir giriĢim oluĢturulmuĢ ve 

proje bu ortaklık doğrultusunda uygulanmıĢtır.  

3. Yap-iĢlet-devret modeli
vi
 ise  uygulamada belediyenin en sık baĢvurduğu 

yöntemdir. Tercih etmesindeki en önemli etken, yüksek maliyetli ve ileri 

teknoloji gerektiren projelerde özel sektörün kaynak ve becerisinden 

yararlanılmak üzere projenin tüm yükümlülükleri özel sektöre bırakılma olanağı 

vermesidir (Kayseri BüyükĢehir Belediyesi, 2012). Ayrıca kamu kaynaklarının 

israfını önlemek, özel sektörün iĢletme deneyimlerinden yararlanmak ve iĢletme 

süresinin sınırlı olması sebebiyle projenin hayata geçme sürecinin kısaltılması 

açısından önemli avantajlar sağlayan bir ortaklık olması gösterilmektedir. 

Kayseri Erciyes Turizm master planındaki pek çok uygulama, Kayseri park 
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AVM, Ġpek Saray AVM gibi alıĢveriĢ merkezleri bu sistem ile yapılaĢma 

olanağı bulmuĢlardır.  

Tablo 3. Kayseri BüyükĢehir Belediyesi ĠĢtirakleri 

Şirket  Faaliyet Alanı Belediye 

Hisse %  

Bef A.ġ.:  Üretim, Sosyal Tesis ĠĢletmeciliği, Eğitim ve Öğretim 

Konusunda çeĢitli branĢlarda kurs açma 

% 99,9 

Ġmar A.ġ.:  Otopark iĢletme hizmetleri, Yol Çizgi iĢi ve inĢaat taahhüt  % 99,72 

UlaĢım A.ġ. UlaĢım, Turizm  % 96 

Spor A.ġ.: Kayseri halkının fiziksel ve ruhsal sağlığını güçlendirmek, 

yeteneklerini geliĢtirmek için her türlü spor tesislerinden 

yararlanmasını ve her türlü spor etkinliğine katılımını 

sağlamak, bunun için gerekli tesis kurmak, kurdurtmak, 

iĢletmek, iĢlettirmek  

% 96 

Kayseri ve 

Civarı El. 

T.A.ġ 

Elektrik dağıtımı yapmak 

 

% 34,01 

Kay-Tur A.ġ. Turizm yatırımcılığı, Taahhüt iĢleri   % 9,25 

Dünya Ticaret 

Merkezi A.ġ 

Dünya Ticaret Merkezini bütün tesisleri ile gerçekleĢtirmek, 

ĠĢletmek ve kurulacak ticaret merkezi vasıtasıyla, tarım 

ürünleri, sanayi mamulleri, madenler, el sanatları gibi üretim 

sektörleri ile turizm, taĢımacılık ve dıĢ ihaleler gibi hizmet 

sektörlerine bilgi sunmak, katkıda bulunmak ve gereğinde 

örnek tesisler kurmak  

% 22 oranı 

Kayserigaz 

A.ġ. 

Doğalgaz dağıtım ve pazarlama  % 10 

Kay-ser A.ġ Kayseri Serbest Bölge kurmak ve iĢletmek  % 1.49 

Yak-TaĢ A.ġ. Yakacak (Kömür) alım ve dağıtım  

  

% 35 

Eryağ A.ġ. Yemeklik yağ ve bitkisel yağ üretim % 

0,000609 

Erciyes A.ġ. KıĢ turizmi ile ilgili her türlü faaliyetleri icra etmek, 

müsabakalar düzenlemek ve bunlara ev sahipliği yapmak, 

ilgili tesisleri inĢa etmek, iĢletmek ve iĢlettirmek, bu hizmet 

dalları için gereken alt yapıları kurmak 

%83  

 

4.Sonuç 

Kayseri Kenti son dönemde farklı pek çok vizyonu kendine benimsemekte, dünya 

kenti
vii

, turizm kenti
viii

 sanayi kenti gibi çıkarımlar ile kimliğini aramaktadır. 

GerçekleĢtirilen kentsel projeler de bu anlamda, her alanda ve değiĢik tipolojilerde 

karĢımıza çıkmaktadır.  Ancak Kayseri kentinde projelendirilme nedeni, alanların 

mevcut yapılaĢmasındaki fiziksel sorunlara, dünya kenti olma yolunda belirlenen 

kullanımları konumlandırma arayıĢına dayanmakta,özel proje alanları, M Lejant 
ix

uygulaması gibi yasal planlama üstü yönetmelik hükümleri geliĢtirilerek, birimleri 

ve biçimleri, yapılaĢmalar ve mülkiyet durumları, alt yapı ve ulaĢım sistemlerindeki 

eksiklikler, yetersiz kamusal alanlara yönelik iyileĢtirme hedefleri de hazırlanan 

projelerin içeriğini oluĢturmaktadır. Bu sorunların yanı sıra günümüzde yasalaĢan 
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Kentsel DönüĢüm Yasası‘ da  sosyal ve ekonomik yerel sorunlar doğrultusunda 

projelerin hazırlanmasında etken olarak karĢımıza çıkmaktadır. 

Kayseri‘de değiĢim kapasitesinin yüksek, küreselleĢme ve AvrupalılaĢma 

süreçlerine açık, kültürel boyutta muhafazakar ama ekonomik anlamda dinamik bir 

nitelik taĢıyan toplumsallaĢma ve kentleĢme yaĢandığı bir gerçektir.  Ancak kentteki 

ekonomik dinamizm kültürel ekonomiye, kentsel hayatın dinamizmine, farklılıkların 

birlikte yaĢamasına dayalı bir kentsel yaĢama yansımamakta, yaĢanabilirlik ve 

birlikte yaĢama alanlarında geride kaldığı yönünde değerlendirmeler de olduğunu 

göz ardı etmemek gereklidir. ( Keyman ve Lorasdağı,2010)  

Bu nedenle kentte yapılanan projelerin geliĢtirilen vizyon bağlamında hazırlanan, 

stratejik plan doğrultusunda geliĢmesi bütüncül yaklaĢım doğrultusunda önemlidir. 

Projeler, karma kullanımlı, esnek, yarıĢmacı, yenilikçi, imaj yaratan, kamusal 

mekanlar aracılığı ile bütünleĢme sağlanan, geliĢmeyi yönlendiren, katalizör bir 

kurgusallık sağlanarak geliĢtirilmelidir.  Planla ilgili her süreçte yatırımcı-kullanıcı 

ve yönetim arasında koordinasyon sağlanmalıdır. GeliĢtirilen projeler ve özellikleri, 

gereklilikleri, etkileri, faydaları, zayıf- güçlü yönleri  net bir biçimde 

tanımlanmalıdır.  

Bu nedenle  proje sürecinde görevleri net olarak tanımlanmayan,  karma kullanım 

doğrultusunda belinlenen kullanım oranlarını, kamusal kullanımlara yönelik 

yapılanmaları inceleyen, denetleyen proje izleme mekanizmaları oluĢturulmalıdır. 

Böylece hazırlanan projelerde stratejilere dayalı hedeflerin gerçekleĢmesi 

sağlanacak,  projenin mekâna ve topluma katkısı yerine bireysel katkıya 

dönüĢmesine sebep olacak durumların önüne geçilmiĢ olacaktır.  Bu doğrultuda;  

 Açıklık-Ģeffaflık sürecin her aĢamasında ilke olarak belirlenmelidir.  

 Kentsel tasarım-Master plan teĢvik eden ve güvence veren bir yapı ile 

geliĢimin kontrolörü olarak biçimlendirilmelidir.  

 Süreklilik her aĢamada sağlanmalıdır. 

Burada önemli olan uygulama aĢamasında belediyenin kamu adına çıkarlarını ve 

yararını korumak, sosyo-mekansal ayrıĢmaya neden olacak yapılanmalardan 

kaçınmak, tek taraflı rant süreçlerinden yapılanma ve uygulama süreçlerini 

arındırmak adına kamu-özel ortaklıklar içerisinde yer almasının gerekliliğidir.   

 

Notlar 

i. NeĢe Bakır tarafından derlenmiĢtir. 

ii. Harvey‘e göre  bu durum  kimliklerini yitirmiĢ ve standartlaĢmıĢ kentlerde  kimliğin 

yaratılması ve sürdürülebilmesinde , ulusal ölçekte  güçlendirilmesinde, insanlar arasında 

kısmen bir aidiyet duygusu yaratılması bakımından önemlidir, ancak  bu süreçte  

kentlerde bu alanların yeni yatırım ve tüketim malzemesi olarak görülmesi ve neo-liberal 

politikalar çerçevesinde 1970‘lerin ekonomik krizine ciddi bir çözüm oluĢturduğu 

düĢünülmesi sonucunda  bazı grupların güçlerini ve rantlarını pekiĢtirmesinde bir araç 

olmuĢtur.(Harvey, 1989). 

iii. NeĢe Bakır tarafından hazırlanmıĢtır. 
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iv. Ġmar Yönetmeliği‘nin 65. Maddesi ile planda verilen yapı düzenine uyulması gereği 

ortadan kaldırılmıĢ, her parselde serbest çalıĢma yapılabileceği, yükseklik kriteri olarak 

hava mania kriterinin belirleyici olacağı, maksimum bina  cephesi  ve derinliği  

ölçülerine  uyulmayabileceği, Üç  ve  daha  yukarı  katlı  planlanmıĢ  her  türlü  imar  

adalarında,  ada  bazında  serbest  çalıĢma uygulaması  yapılmak  istendiğinde;  serbest  

çalıĢma  öncesi  planda  öngörülen  TAKS ve KAKS oranlarına  göre  hesaplanan,  

toplam  taban  alanı  ve  toplam  inĢaat  alanı  miktarını  aĢmamak  kaydıyla,  ada  

içerisinde  bloklar  Ģeklinde  düzenleme  yaptırmaya  ve  bu  blokların  cephelerinin  

tayinine  ilgili  belediyesi  yetkili olacağı yönünde hükümler yer almaktadır.  

v. Planın uygulanmasında  etkin bu mekanizma ile yapı düzeni planda uygun görülen 

düzenden farklı bir biçimde geliĢmekte, örneğin ayrık nizam 4 katlı olarak belirlenmiĢ 

bir alanda 13 katlı kütle nizamında bir yapılaĢma karĢımıza çıkmaktadır. Nüfus ve yapı 

yoğunluğunu artıran bu yapılanma ile  tek tip hmax:13 metre olan kat yüksekliğine sahip 

bir yapı stoğu oluĢmaktadır. Ayrıca KAKS hesabı yapılırken ortak alanlar hesap dıĢı 

sayılmaktadır. Bu durum yatırımcıya  %10/20 kazanç sağlamaktadır. Çekme mesafeleri 

ise 13-15 katlı olarak geliĢen kütle yapı düzeninde geliĢen dokuda ön bahçeden 5 yan ve 

arka bahçelerden 3 metre hatta daha az olarak biçimlenmektedir.  Ġmar lejantı ve imar 

yönetmeliği hükümlerinin plan kararları ile çeliĢen maddeleri yanı sıra, imar 

yönetmeliğinin toplam inĢaat alanı tanımına, KAKS ve TAKS hesaplanmasına iliĢkin 

hükümleri de tüm ortak alanların inĢaat alanı dıĢında tutulması yönündeki uygulamalar 

da inĢaat alanının gerçekte yaklaĢık %10-20 oranında artması ile sonuçlanmaktadır. 

vi. NeĢe Yılmaz Bakır Tarafından hazırlanmıĢtır. 

vii. 8/6/1994  gün ve 3996 sayılı ― Bazı Yatırım Ve Hizmetlerin Yap-ĠĢlet-Devret Modeli 

Çerçevesinde Yaptırılması  Hakkında Kanun‖Uyarınca; Yayımlandığı R.Gazete:Tarih : 

13/6/1994 

viii. 18-21 Ekim 2012 tarihleri arasında Congresium Ankara ATO Uluslararası Kongre ve 

Sergi Sarayı'nda Kadim Kent Kayseri (Dünya Kenti BaĢkent'te) sergisini gerçekleĢtirmiĢ, 

bu yöndeki yapılanmalar sunulmuĢtur. 

ix. Kapadokya Bölgesi‘ne  yakınlıktan öte artık Anadolu Harikalar Diyarı ve Erciye Master 

Planı ile kent turizm merkezi olarak anılmak istemektedir. 

x. Karma kullanımlar , Forum AVM‘de özel proje alanı  yapılanma koĢulları ile 

biçimlendirilmiĢtir. Diğer AVM‘lerde ise  Kayseri BüyükĢehir Belediyesi Ġmar 

Yönetmeliği lejant hükümlerinde yer alan; ―M iĢaretli  bölgelerde;Ssinema, Tiyatro,  

Otel,  Lokanta,  Banka,  Bürolar,  Çok  Katlı  Mağazalar,  Sosyal  ve  Kültürel  Tesisler,  

Kamu  Tesisleri  gibi  her  türlü  ticaret  kullanımları  ile   çok  katlı  konutlar  

yapılabilir,‖ hükmü doğrultusunda kullanımlara M lejantı iĢlenerek  

gerçekleĢtirilmektedir. 
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Öz: Bu bildirinin amacı yeni liberal dönemin Türkiye kentleri üzerindeki etkilerini Ankara 

kenti ile karşılaştırmalı olarak sunmaktır. Bunun için 1980 tarihinden başlayarak il düzeyinde 

ayrıntılı verilere ulaşabildiğimiz son nüfus sayımı sonuçlarının verildiği 2000 yılına kadar 

geçen sürede, onar yıllık aralarla, 1980, 1990 ve 2000 yıllarına ilişkin veriler seçilen 

başlıklar altında karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Ağırlıklı olarak TÜİK tarafından anılan 

yıllar için iller düzeyinde hazırlanmış olan “Genel Nüfus Sayımı: Nüfusun Sosyal ve 

Ekonomik Nitelikleri” başlıklı yayından yararlanılmıştır. Araştırma verileri Türkiye, İstanbul 

ve orta büyüklükteki kentlerinin bu dönemdeki performanslarını Ankara ili verileri ile 

karşılaştırıldığında, Ankara kentinin birçok değişken açısından bu sürecin kaybedenleri 

arasında yer almamasına karşın bu sure içinde genel olarak Türkiye ortalamasında 

yakalanan performansın üzerine çıkamadığını ve dönem başında var olan göreli durumunu 

korumakla yetindiği görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ankara, Türkiye Kentleri, Orta Büyüklükteki Kentler, Yeni Liberal 

dönem. 

 

Abstract: This paper aims to investigate the impact of neo-liberal policies, pursued since 

1980, on the demographic and socioeconomic development of İstanbul, Ankara and the 

middle sized cities in Turkey. In the paper various official data related to the demographic 

and socio economic variables is used to show the development of İstanbul, Ankara and the 

middle sized cities between 1980 and 2000. Findings of the study show that the 

implementation of neoliberal policies in Turkey did not result in impressive social and 

economic development in middle sized cities. Demographic, economic and social indicators, 

display the uneven development in spatial terms between middle sized cities and the most 

developed metropolis of the country, Istanbul and the second most populous city,  Ankara   

Key Words: Ankara, Turkish Cities, Middle Sized Cities, Neoliberalism. 
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1. Giriş 

Yeni liberalizm sözcüğünün kökenleri 1930‘lara kadar gitse de (Birch, Mykhenko, 2010) 

farklı bir anlam ve içerikle Batı dünyasında etkili olması 1970‘lerde yaĢanan petrol 

krizini izler. Türkiye‘de ise gecikmeli olarak 1980‘li yıllar askeri darbenin ülke 

düzeyinde örgütlü toplumsal yapıyı ortadan kaldırması ve otoriter yapının sağladığı ―alan 

temizliği‖ ile liberal politikaların adım adım her alanda egemen kılınmaya baĢlandığı 

dönem olmuĢtur. Bu dönemde, bir yandan Anadolu‘nun orta büyüklükteki birçok 

kentinde hızlı bir sanayileĢmenin gerçekleĢtiği söyleminin yaygınlaĢtığını, diğer yandan 

da Ġstanbul‘un yabancı sermaye bakımından çekici hale getirilerek bir ―dünya kentleri‖ 

arasına girmesi için yoğun çaba harcandığını görüyoruz. Ankara ise bu resimde eski 

önemini ve önceliğini yitiren, ancak baĢkent olmanın sağladığı bazı üstünlüklerle 

konumunu korumaya çalıĢan bir kent olarak nitelendirilebilir.      

Bu bildirinin amacı yukarıda genel kanı düzeyinde benimsenen saptamaları değiĢik 

boyutları ile resmi istatistikler ıĢığında irdelemektir. Bu çerçevede, iller düzeyinde 

kapsamlı verilere ulaĢabildiğimiz 1980 ve 2000 yılları arasında Türkiye geneli, 

Ġstanbul kenti, il merkezi nüfusu 100.000 ile 500.000 arasında olan 46 orta 

büyüklükteki yerleĢmeye
2
 iliĢkin demografik ve sosyo-ekonomik veriler Ankara 

kenti ile karĢılaĢtırılmalı olarak incelenerek yeni liberal politikaların farklı kentsel 

yerleĢmeler açısından değerlendirmesi yapılacaktır. Bu değerlendirme anılan 

politikaların farklı kentsel alanlar bakımından anılan politikaların 

sürdürülebilirliğine iliĢkin olarak bir ipucu da verecektir. 

2. Türkiye‟de Yeni Liberal Politikalar Dönemi Öncesinde Nüfusun Mekânsal 

Dağılımına İlişkin Olarak Uygulanan Politikalar    

600 yılı aĢan geçmiĢi olan Osmanlı Ġmparatorluğunun çöküĢü sonrasında kurulan 

Türkiye Cumhuriyetinin ilk yıllarında nüfusun kentsel yerleĢmeler arasında dengeli 

bir biçimde dağıtılmasına yönelik bir politika belirlendiğini ve bu ülkesel mekânsal 

stratejinin gerçekleĢmesini sağlayacak ekonomi politikalarının da bilinçli ve ısrarlı 

bir biçimde uygulandığını görüyoruz. 

Bu çerçevede kuĢkusuz en kararlı ve iddialı uygulama, yeni Cumhuriyetin 

baĢkentinin, yıkılan Ġmparatorlukta çürümenin ve emperyalizmle iĢbirliğinin 

mekânsal simgesi olarak görülen Ġstanbul‘dan devrimin aydınlık ve çağdaĢ yüzünü 

temsil edeceği öngörülen Ankara‘ya taĢımak oldu. Olağan koĢullarda bunun çok da 

kolay verilebilecek bir karar olmadığı açıktır. 19
th

 yüzyıl ortalarında Ġstanbul, 

yaklaĢık 750.000 kiĢilik nüfusu ile Ġmparatorluk sınırları içinde yaĢayan toplam 

nüfusun ¼ ünü barındıran bir baĢkentti. Ġmparatorluğun ―ilksel‖ ya da ―tek büyük 

egemen ― kenti  (primate city) olarak ikinci büyük kent olan Ġzmir‘den on kat daha 

büyük bir nüfusa sahipti (Erder,1978: 176). 

                                                 
2
 100.000-500.000 arası nüfus büyüklüğüne sahip yerleĢmeleri Göçer (1985) ―büyük Ģehir 

merkezleri‖, Turak (1985) ―küçük metropoliten alanlar‖, Çıracı (1982) ―potansiyel büyüme 

merkezleri-orta büyüklükte kentler‖ olarak tanımlamaktadır (Bkz.Demir ve Çubuk, 2010). 
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Yeni kurulan Cumhuriyetin Anadolu‘da yeni geliĢme merkezleri oluĢturarak nüfusu 

ülke düzeyinde daha dengeli biçimde dağıtma politikası, Osmanlı‘nın dünya 

kapitalist sistemi ile bütünleĢen tek büyük egemen kenti ile çok sayıda önemsiz 

küçük yerleĢmeden oluĢan mekânsal örüntüsünden tümüyle farklıdır. Bu çerçevede 

yaratılmaya çalıĢılan yeni modelde bölgesel düzeyde orta büyüklükte kentlerle yeni 

kalkınma kutupları geliĢtirilerek bölgeler arası dengesizliklerin giderilmesine 

çalıĢılmıĢtır (Keskinok, 2010).   

Hedefinden ĢaĢmayarak uygulanan bu baĢarılı politika sayesinde 1960‘li yıllara 

gelindiğinde Ġstanbul‘un toplam ülke kentsel nüfusu içindeki payı 10 puan düĢmüĢ, 

Ankara‘nınki ise üç kat artmıĢtır (Tablo 1). Ġstanbul ve Ankara dıĢındaki kentsel 

yerleĢmelerin payı aynı dönemde azalmıĢ olmasına karĢın, kamusal yatırımlar 

sayesinde geliĢen yeni bölgesel merkezlerle Cumhuriyetin ilk yılları ile 

karĢılaĢtırıldığında ulusal sınırlar içinde çok daha dengeli bir mekânsal örüntünün 

oluĢturulduğu belirtilmelidir.  

1980‘e kadar mekânsal düzeyde bölgelerarası dengeli geliĢmeyi benimseyen Türkiye, 

iktisadi politikalar bakımından da ithal ikameci kalkınma modelini temel almıĢtı. 

1970‘li yılların ortalarına kadar sorunsuz iĢleyen bu iki politika, özellikle petrol 

fiyatlarındaki ani yükselme ile ivme kazanan dünya kapitalist sistemindeki kar 

oranlarının düĢüĢü ve sermaye birikimde ortaya çıkan gerileme, kapitalist dünya 

ölçeğinde yeni bir buhrana yol açtı. Türkiye ekonomisi de bu süreçten zamanında 

alınamayan iktisadi önlemlerin de etkisiyle son derece olumsuz etkilendi. Yıllık 

GSYĠH büyüme hızı 1975 de % 8 den 1980 de % -0.7 ye düĢtü. Ödemeler 

dengesindeki bozulma, artan iĢsizlik ve ülke içindeki farklı siyasal görüĢler arasındaki 

çatıĢma 1980 darbesine elveriĢli bir toplumsal ortamın hazırlanmasına yol açtı.  

1980 darbesi ile ithal ikameci politikalar yerini, tümüyle kapitalist dünya sistemi ile 

bütünleĢmeyi kendisine hedef alan, devletin ekonomideki ağırlığını azaltan, yerli ve 

yabancı sermayeyi düzenleme karĢıtı politikalar ve özelleĢtirmelerle yatırım 

yapmaya teĢvik eden, ithal ikamesi yerine ihracata yönelik yatırımları destekleyen 

yeni liberal politikalara terk etti. (Ersoy,1994: 523-524).  

Bu çalıĢmanın temel amacı, iktisadi düzeyde 1980‘li yıllardan baĢlayarak üç on yılı 

aĢan süredir egemen olan yeni liberal politikaların 1960‘lı yıllara dek geliĢtirilen 

dengeli mekânsal geliĢme modelini olumsuz yönde etkilediğini göstermektir. Bunun 

için resmi istatistikleri kullanarak Türkiye geneli, Ġstanbul ve orta büyüklükteki 

kentler ile Ankara verileri karĢılaĢtırılmıĢtır. Bu yerleĢmeler arasında demografik, 

ekonomik, sosyal ve politik düzeyde yaĢanan farklılaĢma Ankara kenti ile 

karĢılaĢtırılmıĢ ve Ankara‘nın bu resimdeki özgün durumu incelenmiĢtir.  

3. Verilerin Sunumu 

1980 yılı Türkiye‘de sosyo-ekonomik ve politik açılardan bir dönüm noktası 

olmuĢtur. Ülke ekonomisinin batı kapitalizmi ile tam anlamda bütünleĢmesini 

sağlayan yeni liberal politikaların ilanı 24 Ocak ―Ġstikrar Tedbirleri Paketi‖ ile 

yaĢama geçirmiĢtir. Bu dönüĢüm kuĢkusuz ülke bütününde tüm kentsel 

yerleĢmelerin de yeni roller üstlenerek var olan yapılarını olumlu ya da olumsuz 

yönde etkilemiĢ ve ülkesel ve mekânsal örüntü de bu değiĢimden payını almıĢtır. 

KuĢkusuz 1980 yılı yeni bir sürecin baĢlangıcı olarak etkilerini günümüze değin 

daha da güçlü bir biçimde göstermeye baĢladı. AĢağıda bu sürecin etkileri farklı 



Melih Ersoy 

166 

göstergeler ıĢığında ülke bütünü; dünya kenti haline getirilmek üzere ulusal ve 

uluslar arası sermayenin çekim noktası olan Ġstanbul kenti; 2000 yılı nüfusuna göre 

kent merkezlerinin nüfusu 100.000 ile 500.000 arasında değiĢen 46 adet orta 

büyüklükteki il ile ülkenin ikinci büyük kenti olan Ankara‘nın bu süreçteki konumu 

açılarından irdelenecektir.  

3.1. Zipf Yasası Bağlamında Demografik Çözümleme 

AĢağıdaki tabloda (Tablo 1) Türkiye‘de kentsel nüfusun incelenen yerleĢmeler 

bağlamında nasıl bir yol izlediği verilmektedir. Tablo Cumhuriyetin kuruluĢundan 

yaklaĢık 50 yıl sonra 1980 de Ankara, Ġstanbul ve incelenen 46 orta büyüklükteki 

kentte nüfus dengesinin nasıl tersine çevrilerek çok daha dengeli bir nüfus dağılımı 

gerçekleĢtirildiğini açıkça göstermektedir. Bu değiĢimle özellikle sömürge ülkelere 

özgü ilksel kent konumundaki Ġstanbul‘un ülke kentsel nüfusu içindeki payının 

dramatik biçimde % 30‘lardan % 14‘lere düĢürülmesi, Ankara‘nın nüfusunun ise 3 

katına yükselmesi izlenen politikaların baĢarısının önemli bir göstergesi olarak 

değerlendirilmelidir.  

Tablo 1. Türkiye, Ġstanbul, Ankara ve 46 Orta Büyüklükteki Kentte Nüfusun Yıllara Göre 

DeğiĢimi 

Kaynak: TÜĠK 
 

Aynı dönemde 46 orta büyüklükteki kentin ülke kentsel nüfusu içindeki payı % 55 

den % 17 ye düĢmüĢtür. Toplam kentsel nüfus payının sürekli azaldığı göz önüne 

alındığında bu düĢüĢün nüfusu 500.000 in üzerindeki metropollerde biriktiği 

anlaĢılacaktır. Bu da nüfusun yerleĢmeler arasında çok daha dengeli dağıldığının 

diğer göstergesidir.  

Ancak, yeni liberal politikaların yaĢama geçtiği 1980 li yıllardan baĢlayarak bu 

tabloyu tersine çevirecek dinamiklerin güçlendiği görülmektedir. 1980 ile 2010 

yılları arasında Türkiye kentsel nüfusu % 276 artarken Ġstanbul‘da nüfus artıĢı  % 

460 olmuĢtur. Orta büyüklükteki kentlerin büyüme hızı % 230 ile Ġstanbul‘un ancak 

yarısı oranında büyümüĢlerdir. Ankara ise ülke kentsel nüfusu içinde 1970 yılında 

ulaĢtığı ne yüksek pay olan % 10,43 oranını sürekli yitirmiĢ ve 2010 yılına 

gelindiğinde, 1960 yılındaki payının da gerisine düĢerek % 7,32 ye kadar 

Yıl 

Toplam 

Nüfus 

10.000 Üzeri 
Toplam 

Kentsel 

Nüfus % 

Ġstanbul  

(Kentsel) % 

Ankara 

(Kentsel) % 

46 il 

Kentsel 

Nüfusu % 

1927 13648270 2236085 16,4 704825 31,5 74784 3,34 1227527 54,9 

1945 18790174 3441895 18,3 809050 23,5 226712 6,58   

1950 20947188 4883865 18,5 1002085 20,5 288536 5,90   

1955 24064763 5328846 22,1 1297372 24,3 451241 8,47   

1960 27754020 6967024 25,1 1465535 21,0 520133 7,46 1501405 21,5 

1965 31391421 9343006 29,8 1792071 19,2 905660 9,69 1922125 20,6 

1970 35605176 11845423 33,3 2203337 18,6 1236152 10,43 2165550 18,3 

1975 40703525 16713696 41.1 2648006 15,8 1701004 10,17   

1980 44736957 20330265 45,4 2848987 14,0 1877755 9,24 3376266 16,6 

1985 50664458 25789000 50,9 5560908 21,6 2253297 8,74   

1990 56473035 31468877 55,4 6620241 21,0 2584594 8,21 4576534 14,5 

2000 67803927 41713716 61,7 8803468 21,1 3203362 7,68 6213391 14,9 

2010 73722988 56222356 76,3 13120596 23,3 4115187 7,32 7758500 10,5 
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gerilemiĢtir. Bu resim 1980 ve 2010 yılları arasında demografik açıdan dengeli 

olmayan bir nüfus dağılımını göstermektedir.  

Yukarıda yaptığımız değerlendirmeyi teyit etmek ve desteklemek üzere elimizdeki 

veriyi Zipf tarafından geliĢtirilen ve ―sıra büyüklük kuralı‖ olarak anılan kuralla 

sınadık. Zipf yasası ya da ‗sıra büyüklük kuralı‘nın bir ülkedeki toplam nüfusun 

kentler arasında nasıl dağıldığını gösterdiği ileri sürülür. Buna göre, ulusal sınırlar 

içindeki kentlerin nüfusları ile sıralamadaki yerleri arasındaki iliĢkinin aĢağıdaki 

formüle uygun olması beklenir:       

Pr   x q                    
 

Formülde, P1 en büyük kentin nüfusunu; Pr R sırasındaki kentin nüfusunu; R kentin 

sırasını, q ise bir sabiti temsil etmektedir. Yukarıdaki eĢitliğin logaritması ise Ģu 

Ģekilde yazılabilir; 

LogPr = Log P1- q LogR.  

Kentlerin Zipf‘in öngördüğü biçimde sıralanması durumunda, x ve y verilerinin 

logaritmik olarak iĢlendiği tabloda tüm yerleĢmelerin eğimi -1 olan bir çizgi 

üzerinde ya da etrafında yer almaları beklenir (Dökmeci,1986:13). 

Böylelikle, ―eğer bir ülkenin kentlerini nüfus büyüklüklerine göre ardı ardına 

sıraladığımızda, en büyük kentin nüfusunun ikinci sıradaki kentin nüfusunun iki 

katı, üçüncü sıradakinin üç katı v.b. biçimde birbirini izlemesi beklenir‖ (Jiang and 

Jia,2011: 1269). ―Eğer doğrunun eğimi 1 i geçerse kentlerin tahmin edilenden daha 

dağınık, 1 den az ise daha eĢit büyüklüklerde olduğu anlaĢılmalıdır‖ 

(Knudsen,2001:123).   

Dökmeci (1986) bir çalıĢmasında Türkiye‘de 10.000 in üzerinde nüfusa sahip 

yerleĢmelerin 1946 ve 1975 yılları arasında sıra düzen eğrilerinin nasıl değiĢtiğini 

araĢtırmıĢtır.  Yazarın bulguları, 1950li yılları izleyen hızlı kentleĢme ile sıra düzen 

kuralına uyumlu bir geliĢme göstererek 1945 yılında  -0,75 eğimli olan doğrunun 

1975 yılında -0,90 a evrildiğini göstermektedir.  

Marin (2007) 20 yıl sonra Dökmeci‘nin bulgularının yeni verilerle yeniden 

incelemiĢ ve Türkiye kentlerinin nüfus dağılımlarının 1985 yılından baĢlayarak 

bozulduğunu göstermiĢtir. Yazar‘a göre Pareto katsayısı 1985 yılında 0, 9337 iken 

1990 ve 2000 yıllarında sırasıyla 0, 9202 ve 0, 8949 a düĢmüĢtür. Yukarıda 

belirtildiği gibi, 1.00 değerinden sapma metropoliten kentlerin orta büyüklükteki 

kentlerden daha hızlı büyüdüğünün göstergesidir. 

 DeliktaĢ‘ın (2008) bulguları da bu savı desteklemektedir. Yazara göre katsayı 1990 

ve 2007 yılları arasında 0,917 den 0,858 e gerilemiĢtir.  

Özetle, Türkiye deneyimi Cumhuriyet‘in kuruluĢundan 1980 li yıllara kadar önemli 

bir oranda iyileĢme gösteren ülke kentlerinin dengeli büyümesi yeni liberal 

politikaların egemen olduğu son 25 yılda dramatik biçimde kötüleĢmiĢtir.  

3.2. İktisadi Göstergeler  
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Yeni liberal politikaların egemen olduğu günümüz Türkiye‘sinde yatırım kararları 

büyük ölçüde tümüyle pazar tarafından belirlenmektedir. Pazar koĢulları ise çok 

sayıda ulusal ve uluslararası değiĢken tarafından biçimlendiği için ulusal düzeyde 

dengeli bir ekonomik ve mekânsal geliĢmenin ön koĢullarına sahip değiliz.   

AĢağıdaki tablolarda GSYĠH, istihdam oranı, sanayi sektörü ve imalat sanayi ile ilmi 

ve teknik elemanlar, serbest meslek sahipleri ve bunlarla ilgili mesleklerde 

çalıĢanların oranlarına iliĢkin il düzeydeki verilerin 1980 ile 2000 yılları arasında 

yine Türkiye, Ġstanbul ve 46 orta büyüklükteki kentte nasıl değiĢtiği yanı sıra 

Ankara‘nın bu resimdeki göreli konumu verilmektedir. 

Tablo 2. GSYĠH Payı 
Yıl 1980 1990 2000 

Türkiye 100 100 100 
    

İstanbul 19,35 20,02 22,12 

 100 103 114 

Ankara 7,02 7,90 8,30 

 100 112 118 

46 İl Ort. 0,84 0,66 0,62 

 100 78 74 

Kaynak: TÜĠK 
 

Yukarıdaki tablodan da görüldüğü gibi 1980 ile 2000 yılları arasında Ġstanbul‘un 

GSYĠH içindeki payı artarken 46 orta büyüklükteki kentte bu oran yaklaĢık ¼ 

oranında azalmıĢtır. Ankara ülkenin ikinci büyük kenti olarak bu süreçte toplam 

büyüklük olarak üçte bir civarındaki payını korumuĢtur.  

Tablo 3. Ġstihdam Oranı 
Yıl  1980 1990 2000 

Türkiye 0,54 0,46 0,39 

 100 85 72 

İstanbul 0,37 0,49 0,49 

 100 133 132 

Ankara 0,51 0,48 0,48 

 100 94 94 

46 İl Ort. 0,39 0,46 0,37 

 100 118 95 

Kaynak: TÜĠK 

Tablo 3 den de görüleceği gibi, istihdam oranı ülke genelinde ve 46 orta 

büyüklükteki kentte düĢerken Ġstanbul için tersine bir geliĢme söz konusudur. 

Ankara bu tabloda istihdam oranı düĢen yerleĢmelerden farklı olarak, istihdamın 

oransal düĢüĢü belirli bir istikrarı korumaktadır. Ancak resmin bütününe 

bakıldığında yeni liberal politikaların istihdam oranları bakımında da dengesiz 

büyüme yönünde olduğunu göstermektedir.  

AzgeliĢmiĢ ülkelerde sanayi sektöründe özelilikle de imalat sanayinde çalıĢanların 

toplam çalıĢanlar içindeki payı hala önemli bir göstergedir. Bu aynı zamanda 

sürdürülebilir bir kalkınma için yerleĢmelerdeki ekonomik tabanın gücüne iliĢkin bir 

ipucu verir. Ancak, yeni liberal politikalar çevreyi kirletici nitelikteki sanayi 
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yatırımlarını büyük Ġllerden daha çok orta büyüklükteki kentlere taĢımakta ve büyük 

kentleri baĢta finans olmak üzere hizmet sektörünün daha farklı dallarında 

güçlendirmektedir. Nitekim yukarıdaki tablo bu eğilimin Türkiye kentleri için de 

yerleĢmekte olduğunu göstermektedir. Ankara‘nın konumu bu bağlamda büyük kent 

modeline doğru evrilmektedir.  

Tablo 4. Sanayi Sektöründe ÇalıĢanların Payı 

Yıl  1980 1990 2000 

Türkiye 0,116 0,128 0,133 

 100 110 115 

İstanbul 0,344 0,336 0,322 

 100 98 93 

Ankara 0,139 0,143 0,134 

 100 103 94 

46 İl Ort. 0,073 0,077 0,075 

 100 105 102 

Kaynak: TÜĠK 
 

Tablo 5. Ġmalat Sanayinde ÇalıĢanların Payı 

Yıl  1980 1990 2000 

Türkiye 0,116 0,128 0,126 

 100 110 109 

İstanbul 0,336 0,328 0,316 

 100 98 94 

Ankara 0,128 0,129 0,120 

 100 100 94 

46 İl Ort. 0,062 0,068 0,067 

 100 110 108 

Kaynak: TÜĠK 

Ġktisadi göstergeler olarak incelediğimiz son değiĢken yeni liberal dönemde ilmi ve 

teknik elemanlar, serbest meslek sahipleri ve bunlarla ilgili mesleklerde çalıĢanların 

toplam istihdam içindeki payı ve bunun Türkiye, Ġstanbul, Ankara ve 46 kentte ne 

yönde değiĢtiğidir. Veriler bu yönde ülke genelinde ve Ankara kenti özelinde önemli 

ölçüde geliĢme olduğunu göstermektedir. Bunun Ankara açısından sevindirici olduğu 

açıktır. Ancak, Ġstanbul‘un 46 il ortalamasının gerisinde kalmasında öğretmen ve din 

adamlarından, mimar, yazar, sanatkâr v.b. oldukça farklı meslek gruplarının
3
 bu 

kategori içine alınmasından kaynaklandığı, dolayısıyla bu kategorinin alt bölümleri 

üzerinden yapılacak bir değerlendirmenin daha anlamlı olacağı ileri sürülebilir. 

Nitekim bu kategoride yer alan ‗mimar, mühendis v.b. teknik elemanlar‘ın toplam 

                                                 
3 Bu kategori, fizikçiler, kimyagerler ve bunlarla ilgili diğer meslekler; Mimarlar, mühendisler 

ve benzeri teknik elemanlar; Pilotlar, güverte subayları, makine subayları; Biyologlar, 

agronomlar (Fenni ziraatciler) ve benzeri teknisyenler; Tıp ile ilgili meslekler; Ġstatistikçiler, 

matematikçiler, sistem analizcileri ve benzeri teknisyenler; Ekonomistler; Mali müĢavirler ve 

muhasebeciler; Hukuk ile ilgili meslekler; Öğretim ile ilgili meslekler; Din adamları ve 

benzerleri; Yazarlar ve edebiyatla ilgili diğer meslekler; HeykeltıraĢ, ressam, fotoğrafçılar ve 

ilgili yaratıcı sanat mensupları; Müzik ve sahne sanatçıları ve eğlence ile ilgili diğer 

sanatkârlar; Sporcular ve sporla ilgili meslekler; BaĢka yerde sınıflandırılmamıĢ ilmi ve 

teknik meslekler ve benzerlerini kapsamaktadır. 
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çalıĢanlar içindeki payı ayrıca hesaplandığında, Ġstanbul için bulunan değerin, 46 il 

ortalamasının 2,8 katı, Ankara verisinin ise 3,6 katı yüksek olduğu görülmektedir. 

Tablo 6. Ġlmi ve Teknik Elemanlar, Serbest Meslek Sahipleri ve Bunlarla Ġlgili Mesleklerde 

ÇalıĢanların Payı 
Yıl  1980 1990 2000 

Türkiye 0,06 0,06 0,08 

 100 167 233 

İstanbul 0,08 0,09 0,11 

 100 112 137 

Ankara 0,09 0,13 0,16 

 100 144 178 

46 İl Ort. 0,03 0,04 0,05 

 100 133 167 

Kaynak: TÜĠK 

Ancak, iktisadi verilerin genel bir değerlendirmesi yapıldığında 46 orta büyüklükteki 

ilin yeni liberal sürecin kaybedenleri olduğu ileri sürülebilir. Ankara bu resimde 

küçük kayıplarla da olsa göreli konumunu büyük ölçüde korumaya çalıĢan bir 

yerleĢme niteliğindedir.  

3.3. Sosyal Değişkenler 

Bu baĢlık altında iki değiĢkenin, eğitim ve sağlık verilerinin değiĢimi incelenerek 

yeni liberal politikaların farklı yerleĢmeler ile Ankara ilinde nasıl bir evrim geçirdiği 

araĢtırıldı. 

Tablo 7. Ortalama OkullaĢma Süresi  

Yıl  1980 1990 2000 2010 

Türkiye 3,29 4,71 5,30 6,23 

 100 143 161 189 

İstanbul 3,95 4,98 5,50 6,28 

 100 126 139 160 

Ankara 5,10 6,12 7,01 7,48 

 100 120 137 147 

46 İl Ort. 3,07 4,53 5,06 6,07 

 100 147 165 198 

Kaynak: TÜĠK 

Bilindiği gibi, çevre ülkelerde düĢük eğitim düzeylerinin varlığı aĢılması gereken en 

temel sorunlar arasında yer alır. AĢağıdaki tabloların incelenmesinden anlaĢılacağı 

gibi yeni liberal politikaların uygulanmaya baĢlamasının üzerinden üç on yıl geçmiĢ 

olmasına karĢın Ġstanbul ve Ankara gibi ülkenin en büyük iki kentinin oransal 

performansı ülke ortalamasının da altında kalmıĢtır. Ancak, en azından Ankara ili 

Ġstanbul ve Türkiye ortalaması ile karĢılaĢtırıldığında toplam eğitim süresi olarak en 

yüksek değere sahip olma ayrıcalığına sahiptir. 46 orta büyüklükteki ilin 

ortalamasının Türkiye ortalaması üzerinde bir oranla iyileĢmesi ise bu dönemin ve 

bu illerin en önemli kazanımları arasında sayılmalıdır. Kadınlarda eğitim süresi ile 

ilgili veriler de aynı eğilimi daha düĢük eğitim yılları ile yinelemektedir. Bu açıdan 

da 46 ilin sevindirici performansı ile ülkenin, demografik ve iktisadi açıdan en hızlı 

büyüyen kenti olan Ġstanbul‘un sosyal altyapısı geliĢtirme açısından son derece 



KBAM 4. Kentsel ve Bölgesel AraĢtırmalar Sempozyumu 

171 

baĢarısız durumu, yerleĢmeler arası eĢitsiz geliĢmenin bir göstergesi olarak not 

etmeye değerdir.  

Tablo 8. Kadınlarda Ortalama OkullaĢma Süresi 

Yıl  1980 1990 2000 2010 

Türkiye 2,69 3,93 4,47 5,04 

 100 146 166 187 

İstanbul 3,48 4,38 4,67 5,26 

 100 126 134 151 

Ankara 6.00 6.53 6.41 7.05 

 100 108 107 117 

46 İl Ort. 2,32 3,75 3,86 4,81 

 100 161 166 207 

Kaynak: TÜĠK 

Sağlıkla ilgili veriler de benzer değerlendirmenin daha dramatik boyutlarda 

yapılmasını destekler niteliktedir. 1000 kiĢiye düĢen doktor sayısı, 2010 yılında 30 

yıl öncesine göre gerek ülke genelinde gerekse 46 ilde önemli ölçüde artmıĢken 

Ġstanbul hiçbir kayda değer geliĢme göstermemiĢtir. 1000 kiĢiye düĢen yatak 

sayısında ise dramatik bir biçimde yarı yarıya düĢüĢ gözlenmektedir. Ülkenin en 

riskli metropolünde sağlık sektöründeki bu vahim durumun bir an önce düzeltilmesi 

ciddi bir zorunluluktur. Ankara‘ya gelince, ülkenin ikinci büyük Ġli olarak doktor 

sayısı bakımından yine Türkiye ortalaması ve 46 il ortalamasının gerisinde kalan bir 

geliĢmeden söz edilebilirse de yine de bu süre içinde iki katına yakın bir büyüme 

yaĢanmıĢ olması önemli bir geliĢmedir. Ankara, 1000 kiĢiye düĢen yatak sayısı 

bakımından ise bu sürede var olan konumunu koruyan bir il niteliğindedir. Tablo 9.  

Tablo 9. 1000 KiĢiye DüĢen Doktor Sayısı 

Yıl  1980 20024 2010 

Türkiye 0,55 1,35 1,65 

 100 2,45 300 

İstanbul 1,65 2,22 1,89 

 100 134 114 

Ankara 1,77 2,93 3,39 

 100 165 191 

46 Kent Ort. 0,23 0,93 1,56 

 100 404 678 

Kaynak: Sağlık Ġstatistikleri 

Tablo 10.  1000 KiĢiye DüĢen Yatak Sayısı 

Yıl  1980 20025 2010 

Türkiye 2,20 2,19 2,50 

 100 99 114 

İstanbul 5,53 2,78 2,33 

 100 50 42 

Ankara 4,06 3,29 3,53 

                                                 
4
 2002 değerleri 2000 yılı nüfuslarına bölünmüĢtür.  

5
 2002 değerleri 2000 yılı nüfuslarına bölünmüĢtür. 
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 100 81 90 

46 İl Ort. 1,60 2,87 2,54 

 100 179 159 

Kaynak: Sağlık Ġstatistikleri 

Özetle, sağlık istatistikleri bakımından Türkiye ortalamasında yaĢanan iyileĢmenin 

yerleĢmeler arasında oldukça dengesiz dağıldığı söylenebilir. Diğer alanlarda daha 

olumlu geliĢmelerin yaĢandığı Ġstanbul metropolü büyük nüfus artıĢına koĢut olarak 

eğitim ve sağlık altyapısını geliĢtirememiĢ ve hızla ikili yapının egemen olduğu bir 

bölge kent niteliğine bürünmüĢtür. 46 orta büyüklükteki kentin bu alanda gösterdiği 

önemli performansın büyük ölçüde gerileyen ya da yerinde sayan nüfus verileri ile 

iliĢkisi olduğu ileri sürülebilir. Ankara, ülkenin ikinci büyük metropolü olarak 

Ġstanbul‘a göre daha makul ölçülerdeki nüfus artıĢı ile bu alanda konumunu 

korumuĢ hatta doktor sayısı bakımından önemli bir sağlık merkezi olma yönünde 

geliĢme de göstermiĢtir. 

3.4. Belediye Gelirleri 

Bu çalıĢmada 1980 sonrasında kiĢi baĢına düĢen toplam belediye gelirleri ile kiĢi 

baĢına düĢen belediye öz gelirlerinin değiĢimini de inceledik. Bu değiĢken bize 

özellikle orta büyüklükteki kentlerin büyüme gizilgüçlerine iliĢkin ipucu vereceği 

gibi bu yerleĢmelerin kentsel altyapılarının geliĢtirilebilmesi için kaynak girdisinin 

ne yönde değiĢtiğini de gösterecektir. AĢağıdaki tabloda görüldüğü gibi orta 

büyüklükteki kentlerde kiĢi baĢına düĢen toplam belediye gelirleri 20 yıllık dönemde 

% 30 oranında azalmıĢtır. Diğer bir deyiĢle, orta büyüklükteki kentler bu süreçte 

kaybeden konumundadırlar. Ġstanbul için bu oran % 9 artarken Ankara gelirini % 30 

oranında artırmıĢtır.  

Tablo 11. Kentlerde KiĢi BaĢına DüĢen Belediye Gelirlerindeki DeğiĢim 

Yıl 1980 1990 2000 

Türkiye 1,00 1,00 1,00 
    

İstanbul 1,10 1,65 1,20 

 100 150 109 

Ankara 0,71 1,43 0,94 

 100 201 132 

46 İl Ortalaması 1,04 0,78 0,71 

 100 75 68 

Kaynak: TÜĠK 

Tablo 12. Kentlerde KiĢi BaĢına DüĢen Belediye Öz Gelirleri  

Yıl 1980 1990 2000 

Türkiye 1,00 1,00 1,00 

    

İstanbul 1,94 2,14 1,43 

 100 110 74 

Ankara 1,19 1,37 0,95 

 100 115 80 

46 İl Ortalaması 0,70 0,59 0,66 

 100 84 94 

Kaynak: TÜĠK 
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Tablo 12 aynı dönemde kiĢi baĢına düĢen yerel gelirlerin ise ters yönde bir değiĢim 

gösterdiğini, diğer bir anlatımla, Ġstanbul ve Ankara‘da bu değerin % 20-25 arasında 

azalmasına karĢın orta büyüklükteki kentlerde büyük ölçüde aynı kaldığını 

göstermektedir. Bu bulgu daha önce Türkiye geneli için yapılan bir araĢtırmada 

(Ersoy,1999) ulaĢtığımız sonucu teyit etmektedir. Buna göre, beklenen tersine, kiĢi 

baĢına görece düĢük gelirli olan kentlerde belediye hizmetleri için bireylerden alınan 

yerel vergiler gelir düzeyi yüksek kentlerdekinden daha yüksektir. Bu dengesizliği 

gidermek için merkezi hükümetin genel vergi gelirlerinden gönderdiği paylar Tablo 

11 de görüldüğü gibi bu dengesizliği gidermeye yetmediği gibi, aradaki boĢluk daha 

da artmaktadır. 

3.5. Politik Tutum 

Son olarak incelediğimiz değiĢken bu kentlerde yaĢayan seçmenlerin politik 

tutumlarının bu dönemde ne yönde değiĢtiğidir. AĢağıdaki tablolarda görüleceği 

gibi, dünya ölçeğinde yeni liberal politikaların egemen olmasıyla siyasi 
düzeyde güçlenen muhafazakâr tutumun Türkiye‘de de geçerli olduğunu 

göstermektedir.  1977 ile 2011 yılları arasında kaybeden kentler arasında yer alan 

orta büyüklükteki kentlerde sağ seçmenlerin oyları %55 den % 71‘e kadar 

yükselmiĢtir. Yıllar arasındaki oynamalar bir yana bırakılırsa benzer durum Ġstanbul 

ve Ankara için de geçerlidir. Bu sonuçları değerlendirecek olan kuĢkusuz siyaset 

sosyolojisi yapan bilim insanlarıdır.  

Tablo 13. Politik Tutumda DeğiĢim (%) 
Yıl  

O
rt

a
 S

a
ğ
 

M
u

h
a

fa
za

k
a

r 

M
il

li
y

e
tç

i 

S
a

ğ
 K

a
n

a
t 

T
o

p
la

m
 

S
o

sy
a

l 

D
e
m

o
k

r
a

t 

K
ü

r
t 

H
a

re
k

e
ti

 

S
o

sy
a

li
st

  

S
o

l 
K

a
n

a
t 

T
o

p
la

m
 

2011 Türkiye 0,8 51,8 14,3 66,9 26,2 6,6 0,2 33,0 

 Ġstanbul 0,5 51,8 10,7 62,9 31,5 5,3 0,2 37,0 

 Ankara 0,6 50,9 16,1 67,6 31,4 0,9 0,2 32,5 

 46 Kent 0,7 54,8 16,1 71,5 20,8 7,4 0,3 28,5 

2002 Türkiye 20,0 36,8 17,3 74,1 11,9 6,2 1,0 19,1 

 Ġstanbul 12,3 41,0 14,7 68,0 25,2 5,5 1,3 32,0 

 Ankara 12,1 39,2 17,1 68,4 29,1 2,4 1,6 33,1 

 46 Kent 13,9 42,9 16,5 73,3 16,7 7,1 2,9 26,7 

1999 Türkiye 26,2 15,4 19,5 61,1 31,0 4,8 1,2 37,0 

 Ġstanbul 22,2 21,3 11,2 54,7 39,4 4,0 1,6 45,0 

 Ankara 36,1 13,1 23,4 72,6 34,9 1,6 2,1 38,6 

 46 Kent 15,5 23,5 24,0 63,0 25,4 7,5 1,0 33,9 

1995 Türkiye 39,8 21,4 8,6 69,8 30,0 3,6 0,2 33,8 

 Ġstanbul 38,1 23,9 4,0 66,1 25,4 4,2 0,5 30,0 

 Ankara 35,8 18,1 9,2 63,1 34,0 2,2 0,2 36,4 

 46 Kent 37,1 24,5 10,4 72,1 21,5 5,6 0,2 27,3 

1977 Türkiye 38,8 8,5 6,4 53,7 43,7 0,0 0,1 43,8 

 Ġstanbul 29,6 6,6 2,7 38,9 60,6 0,0 0,3 60,9 

 Ankara 31,9 6,4 2,9 41,2 52,6 0,0 0,0 52,6 

 46 Kent 36,9 11,5 6,8 55,1 40,1 0,0 5,2 45,3 

Kaynak:TÜĠK 



Melih Ersoy 

174 

4. Sonuç 

1970‘lerde petrol krizi ile etkisini perçinleĢtiren yeni liberal ideolojik proje 

sorunların çözümünde kaçınılmaz ve tek almaĢık olarak sunuldu. Hayek daha da 

ileri giderek piyasa özgürlüğünün demokratik özgürlükten önce geldiğini çünkü 

―demokrasinin sadece kapitalizminle mümkün olduğunu‖ bile savlamıĢtır 

(alıntılayan Turner 2007: 73).   

1980 askeri darbesine kadar Türkiye ekonomisinde egemen iktisat politikası ―ithal 

ikameci‖ modelle kalkınma üzerine temellendirilmiĢtir. Bu politika kamunun 

iktisadi ve mali alanlarda önemli bir aktör olarak yer aldığı, sıkı gümrük rejimi ile 

birlikte yürütülmüĢtür. 1983 yılında iktidara gelen ANAP iktidarı yeni iktisat 

politikalarının liberalleĢme, özelleĢtirme, piyasanın ana düzenleyici olması, devletin 

ekonomideki düzenleyici rolünün ve ağırlığının azaltıldığı bir model üzerine 

temellendirileceğini ilan etti. ANAP iktidarının görece sınırlı baĢlayan bu yöndeki 

politikaları ve buna uygun ortamın oluĢturulması için yapılan yasal düzenlemeler 

son on yılda hızını iyice artırarak günümüze dek uygulanmaktadır. 

Piyasanın toplumsal yaĢamın her alanına nüfuz etmesi yönündeki bu ideoloji ulus 

devletin iktisadi, politik ve mekânsal örgütlenmesini büyük ölçüde derinden 

etkilemektedir. Âdemi merkezileĢme iktisadi etkinlik ve verimlilik açılarından 

desteklenmekte, bunun beraberinde demokratikleĢmeyi de getireceği ileri 

sürülmektedir (Ersoy,2001). Yerel giriĢimciler ve yerelde oluĢturulacak ittifaklar 

eliyle yerelin gizilgücünü harekete geçirmenin yerel düzeyde büyümeye ivme 

kazandıracağı ileri sürüldü ve dünya kentleri yaratmanın yanı sıra orta büyüklükteki 

kentlere de yeni iĢlevler verildi. 

Bu bildiride anılan yeni liberal politikaların Türkiye‘de Ankara‘nın yanı sıra 

Ġstanbul metropolü ile 46 orta büyüklükteki kentte demografik, sosyo-ekonomik, ve 

politik düzeylerde bu yerleĢmeleri ne yönde etkilediği resmi veriler ıĢığında 

incelendi.  

Ġller ve kentler düzeyinde toplanan istatistiksel veriler öncelikle uygulanan 

politikaların orta büyüklükteki kentlerde etkileyici bir geliĢmeye yol açmadığı gibi 

birçok veri açısından da bu sürecin kazananları arasında yer almadıklarını 

göstermektedir. Âdemi merkezileĢmenin yarıĢmacı bir ortam yaratarak yerelin 

güçlenmesi ve geliĢmesine katkı vereceği yönündeki savların gerçekleĢmediği, 

Ġstanbul ve Ankara gibi büyük kentlerle orta büyüklükteki kentler arasındaki eĢitsiz 

geliĢmenin daha da görünür hale geldiği toplanan veriler tarafından 

desteklenmektedir. Bu eĢitsiz geliĢme nüfusun hızla arttığı Ġstanbul küresel kentinde 

özellikle sosyal altyapı yatırımları açısından bu kez tersine iĢleyerek bölge kent 

bütününde orta büyüklükteki kentlerin gerisine düĢerken, kendi içinde de yeni bir 

eĢitsizliğe yol açmıĢtır. Ankara kenti bu genel resimde göreli yerini küçük kayıplarla 

büyük ölçüde korumakta iken özellikle demografik açıdan ülkenin ikinci büyük 

kenti olarak Ġstanbul‘a karĢı göreli konumunu yitirmiĢtir.   

Tüm bu veriler yeni liberal politikaların ülke bütününde zaten giderilememiĢ olan 

eĢitsiz geliĢme örüntüsünü daha da kötüleĢtirdiğini ve bu yönde olumlu bir sınav 

veremediğini göstermektedir.  
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Öz: Bu bildiri, kentsel yenilemenin yasal çerçevesindeki değişiminin idarelerin kentsel yenileme 

pratiği açısından etkilerini örnek alan üzerinden incelenmeyi amaçlamaktadır. Bildiride örnek 

alan olarak 5393 sayılı kanunun 73. maddesine istinaden kentsel yenileme alanı olarak ilan 

edilen İstanbul, Bağcılar ilçesi, Göztepe Mahallesi kentsel yenileme alanı belirlenmiştir. 

Göztepe mahallesinde yaklaşık 17 ha alan, 2006 yılında dönüşüm alanı olarak ilan edilmiş olup, 

6306 sayılı kanun ile dönüşüm ile ilgili çalışmalar hızlanmış ancak henüz tamamlanmamıştır. 

Bildiri kapsamında, 5393 sayılı Belediye kanunun 73. Maddesine istinaden yapılan ve 

yapılamayan uygulamaların hukuki dayanakları ile 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların 

Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile yapılan ve yapılabilecek uygulamaların hukuki 

dayanaklarını değerlendirilerek karşılaştırılacaktır. Bu kapsamda her iki kanunun detaylı 

incelemesi yanında, Göztepe Mahallesinde yaşanan yedi yıllık planlama sürecinde, kentsel 

yenileme uygulamalarında kentlilerin katılımı, planlamanın sosyal ve ekonomik boyutu, alanın 

mülkiyet durumu incelenerek değişen yasal çerçevenin bu temel noktalara bakışı 

sorgulanacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kentsel Yenileme, Yasal Araçlar, Belediye, Bağcılar/Göztepe Mahallesi, 

İstanbul. 

 

Abstract: This paper aims to study on the effects of changes of urban renewal within the legal 

framework in terms of administrations‟ urban renewal practice over the pilot area. Within this 

paper, the pilot area has been determined as Istanbul, Bağcılar, Göztepe District, urban renewal 

region declared to be the urban renewal zone as per the article 73 of the law no 5393. Around 

17 ha of land in was declared to be the urban renewal area in 2006 and by the virtue of the law 

no 6306, urban renewal process was accelerated; however, it could not be finished. Within the 

scope of this paper, following an evaluation procedure, a comparison will be done between the 

legal grounds of applications which could be done or not with regard to the article 73 of the 

municipal law no 5393 and the legal grounds of applications which could be done or not relying 

on the Law Regarding the Renewal of Lands at Disaster Risk no 6305. Within this context, apart 

from a detailed investigation of both of these laws, after evaluating the dwellers‟ participation in 

the urban renewal applications, social and economic dimensions of planning, and ownership 

status of the area during the seven years of planning process in Göztepe District, the perspective 

of the changed legal framework concerning these points will be questioned. 

Keywords: Urban Renewal, Legal Instruments, Municipality, Bağcılar / Göztepe District, Istanbul 

                                                 
1 Ġstanbul Arel Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, Ġstanbul: gursezen@gmail.com 
2 Ġstanbul Teknik Üniversitesi, ġehir ve Bölge Planlama Bölümü, Ġstanbul: 

senceturk@gmail.com 



Sezen Gür , ġevkiye ġence Türk  

178 

1. Giriş 

Kentsel alanlarda yaĢanan hızlı kentleĢme ve göçün, kentin farklı özelliklere sahip 

bölgelerinde yarattığı; fiziksel ve sosyal çöküntünün yenilenerek, ihtiyaca cevap 

veren kent parçaları haline getirmeyi amaç edinen kentsel yenileme, son yıllarda 

önemli bir gündem haline gelmiĢtir. Kentsel yenileme projelerinde, sosyo-ekonomik 

yapının farkındalığı ve yasal-yönetsel düzenlemelerin gerekliliği, projelerin 

uygulanabilirliği açısından son derece önemlidir. Türkiye‘de gecekondudan 

apartmanlaĢmaya geçiĢ, tarihi yapılara yeni fonksiyonların yüklenmesi ve yapı 

ömrünü doldurmuĢ ya da deprem riski taĢıyan bölgelerdeki yapıların dayanıklı hale 

getirilmesi ve yeniden yapılma uygulamaları, çoğunlukla bina ölçeğinde kentsel 

yenileme pratiği uygulamaları olarak düĢünülebilir. Yine, bu uygulamalardaki ortak 

özellik, planlamadan kopuk, sosyal ve ekonomik boyutları ele alınmadan 

kurgulanmıĢ olmaları, sadece parçacıl fiziksel düzenlemeleri kapsamalarıdır. Bu 

yaklaĢım, sorunları uzun vadede çözmek yerine, kısa vadeli çözümler üreterek daha 

büyük ve parçacıl sorunlara yol açmaktadır.  

2004 yılından itibaren bina ölçeğinin ötesinde, alansal olarak kamu giriĢimli kentsel 

yenilemenin yasal çerçevesi oluĢturulmaya baĢlanmıĢtır. Ġlk adım 2004 yılında, 

proje bazlı olan ve sadece fiziksel bir dönüĢümü öngören 5104 sayılı Kuzey Ankara 

GiriĢi Kentsel DönüĢüm Projesi Kanunudur. Ardından, 2005 yılında sit alanı olarak 

ilan edilen bölgeler ile bu bölgelere ait koruma alanlarında yapılacak yenilemelere 

iliĢkin olarak, 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel TaĢınmaz Varlıkların 

Yenilenerek Korunması ve YaĢatılarak Kullanılması Hakkında Kanun kentsel 

yenileme uygulamaları için önemli bir yasal araç olarak yürürlüğe girmiĢtir. Sürecin 

devamında 2005 yılında 5393 sayılı Belediye Kanunun 73. Maddesi yürürlüğe 

girmiĢtir. Bu kanunla, belediyelerin kentsel yenilemeye yönelik rolleri ve 

yükümlülükleri tanımlanmıĢ ve belediyelerin rolleri, kentsel yenilemenin yerel ayağı 

olarak belirlenmiĢtir. 2010 yılında ise, söz konusu kanunun 73. Maddesini değiĢtiren 

5998 sayılı Belediye Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına ĠliĢkin Kanun yürürlüğe 

girmiĢtir. Son olarak ise 2012 yılında kentsel yenileme adına ülkemizdeki afet riski 

altında bulunana tüm yerlerde uygulanacak ‗6306 sayılı Afet Riski Altındaki 

Alanların DönüĢtürülmesi Hakkında Kanun‘ yasal araç olarak yürürlüğe girmiĢtir. 

Kentsel yenilemenin bu yasal araçları benzer özelliklere sahip olmakla birlikte, 

zaman içinde müdahale yetkilerinin kapsamları artma eğilimi göstermiĢtir. 

Bu doğrultuda, ülkemizde kentsel yenilemenin önemli bir ihtiyaç olduğu açıkça 

ortada olmasına rağmen yenileme ile ilgili yasal araçlar süreç içerisinde 

değerlendirildiğinde kentsel yenilemenin tüm ihtiyaçlarına gerek sosyal gerek 

ekonomik ve gerekse fiziksel olarak cevap verebilecek bir yasal kaynak olmadığı 

görülmektedir. Bununla birlikte, 2005 yılında 5393 sayılı kanunun çıkması ile 

birlikte çalıĢmalarına baĢlanan birçok kentsel yenileme alanı özellikle mevzuat 

eksikliğinden dolayı devam edememiĢtir. Bu nedenle çözüm olarak uzun zamandır 

beklenen dönüĢüm yasası incelendiğinde söz konusu eksiklikleri tamamlayıcı ya da 

aksaklıkları düzeltici bir nitelikte olmadığı görülmektedir. Bu nedenle, makalenin 

amacı 2005 yılından itibaren devam eden kentsel yenileme çalıĢmalarında yasal 

araçların olumlu ve olumsuz özelliklerini ortaya koymak ve 6306 sayılı yasanın 

beklentileri (arazi sahipleri ve idareler açısından) ne Ģekilde karĢıladığını, kentsel 

yenileme çalıĢmalarını nasıl bir doğrultuya götürdüğünü tartıĢmaktır. 
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2. Türkiye‟de Kentsel Yenileme Pratiğinin Temel Özellikleri  

2.1. Türkiye‟de kentsel yenileme pratiği geçmişi  

Cumhuriyet döneminde baĢlayan kentleĢme hareketlerinin, 1950‘lerde, yoğun 

göçlerle birlikte hızlanması ve mevcut kentsel donanımların bu hızı yakalamada geri 

kalması, ülkemizin kentleĢme sorunlarının temelini oluĢturmaktadır. Kent 

çeperlerinde gecekonduların birbiri ardına ortaya çıkması da bu dönemlere denk 

düĢmektedir. Bu gecekondu alanları Türkiye‘de kentsel yenileme gereksinmesinin 

ilk ortaya çıktığı alanlar arasında tanımlanmaktadır (Kütük Ġnce, 2006:49). 

1960‘larda ise önceleri sadece barınma amaçlı yapılan gecekondular zamanla elde 

edilen yapılar haline gelmiĢtir. Bu dönemde gecekondu yapanları, oy kaygısıyla 

teĢvik eden ve koruyan bir devlet politikası ortaya çıkmıĢtır  (Öztas, 2005:13).  

1980‘li yıllarda ise özellikle neoliberal politikaların etkisiyle gecekondulara iliĢkin 

problemleri çözmek amacıyla çıkartılan af kanunları, geçmiĢte plansız ve altyapısız 

geliĢen gecekondu alanlarını yasallaĢtırarak teĢvik etmiĢlerdir. Sonrasında ise 

ülkemizde özellikle Ġstanbul‘da söz konusu af kanunları ile oluĢan yapılar kentsel 

dönüĢüm söylemlerini ĢekillendirmiĢtir. Bu dönemde neoliberal politikaların 

kentlere diğer bir etkisi kent planlamanın yasal ve kurumsal yapısında deregulasyon 

yapılmasıdır. ġöyle ki, yaklaĢık 2200 belediyenin plan yapma ve onaylama yetkisi 

merkezi yönetimde (Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı) iken, Ġmar Kanunu ile birlikte 

1985‘de bu yetki yerel yönetimlere devredilmiĢtir (Dinçer, 2011:44). 

1990‘larda ise kentlerde, fiziksel ve sosyal çevre kalitesi ile halkın yaĢam düzeyi 

düĢme eğilimi göstermiĢtir. Bu dönemde yanlıĢ kentleĢme politikaları ile kentsel 

alanlarda parçaçıl arsa geliĢtirme süreçleri artmıĢ, buna karĢılık merkezi ve yerel 

yönetimlerin kentsel arsa geliĢtirmede ve konut yapımında yetersiz kalmıĢ, 

kentlerdeki yapıların imar planlarına uygunluğunu denetleyecek mekanizmaların 

oluĢturulamamıĢtır. Bunun sonucunda yatayda tek katlı olan yasadıĢı yapılaĢma bu 

kez düĢeyde çok katlı yeni bir yasadıĢı yapılaĢmaya dönüĢmüĢtür. Tüm bu 

olumsuzluklar kentsel yenileme gereksinimi artmıĢtır (Köktürk, Köktürk, 2007:6). 

Bununla birlikte, 1990‘lı yıllar boyunca siyaset ve ekonomideki olumsuzluklar 

kentsel yenileme çalıĢmalarında durağanlığa sebep olmuĢsa da 1999 yılında yaĢanan 

büyük Marmara Depremi kentsel yenileme çalıĢmalarını yeniden gündeme 

getirmiĢtir. Aynı zamanda, 2000‘li yıllarda ise neoliberalizmin etkisiyle kentlerde 

ulusal ve uluslararası yatırımların baskısının artmasıyla, kamu geleneksel planlama 

anlayıĢında delikler açarak kentsel yenileme projelerine yoğunlaĢmıĢtır. 

Türkiye‘de gecekondu alanlarının ıslah edilmesi ile baĢlayan kentsel yenileme 

süreci, tarihi yapılara yeni fonksiyonların yüklenmesi ve yapı ömrünü doldurmuĢ ya 

da deprem riski taĢıyan bölgelerdeki yapıların dayanıklı hale getirilmesi ve yeniden 

yapılma uygulamaları olarak ilerlemiĢ olup, çoğunlukla bina ölçeğinde yapılan 

kentsel yenileme uygulamaları olarak geliĢmiĢtir. Ancak 2004 yılından itibaren yasal 

mevzuatın geniĢletilmesi ile bina ölçeğinin ötesinde, alansal olarak kamu giriĢimli 

kentsel yenileme uygulamaları baĢlamıĢtır. Bununla birlikte, hem alansal hem de tek 

bina ölçeğinde yapılan kentsel yenileme uygulamalarının ortak noktası planlamadan 

kopuk, sosyal ve ekonomik boyutları ele alınmadan kurgulanmıĢ olmaları, sadece 

parçacıl fiziksel düzenlemeleri kapsamalarıdır. Bu yaklaĢım, sorunları uzun vadede 
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çözmek yerine, kısa vadeli çözümler üreterek aslında daha büyük ve parçacıl 

sorunlara yol açmaktadır.  

2.2. Kentsel yenilemedeki aktörler  

Altay ve arkadaĢları (2006:45), birçok boyutu olan kentsel yenileme süreçlerindeki 

aktörleri, yerel yönetim, merkezi yönetim, kitle örgütleri, özel ve sivil kuruluĢları, 

sürecin tetikleyicisi ve sürükleyicisi olan kentsel aktörler olarak belirtmektedirler. 

Bu aktörlerin etrafında hareket eden ve toplumsal yönelimler, beklentiler ile 

biçimlenen dinamikleri de sürecin iĢlemesini sağlayan unsurlar olarak ifade ederler. 

Özellikle yerleĢik halkın ve yerelin geleceğinde söz sahibi bulunan aktörlerin 

yenileme projelerine dahil edilmesi, projelerinin sürdürülebilirliği açısından son 

derece önemlidir. Ayrıca yerleĢik halkın kiracı veya mülk sahibi ayrımı 

yapılmaksızın projenin aktörü olarak yer alması gerekmektedir. Kentsel yenileme ile 

ilgili son çıkan 6306 sayılı kanuna kadar kentsel yenileme ile ilgili hiçbir yasal 

araçta kiracılar konu edilmemiĢtir.  

Yerel yönetimler açısından baktığımızda ise, kamu sektörünün ortaklığa katkısı, 

arazi kullanımının planlaması ve tedariki, belediye hizmetleri, altyapı çalıĢmaları ile 

yapacağını ve en önemli rolünün ise özel sektör ile halk arasındaki iletiĢim kurmak 

ve sürdürmek olduğunu ifade edilmektedir. Ayrıca, özel sektörün baĢlangıçta 

girmeye cesaret edemeyeceği sorunlu alanlara, kamu, özel sektörü tek basına ya da 

ortaklık kurarak girmeye teĢvik etmektedir (Özden, 2008:197).  

5162 sayılı kanunla TOKĠ‘ye kentsel yenileme alanlarında yetki verilmesi 

sonucunda TOKĠ kentsel yenileme uygulamalarının en önemli aktörü olmuĢtur. 

Gerek gecekondu alanlarında, gerekse sağlıksızlaĢmıĢ ve çöküntüye uğramaya 

baĢlamıĢ kent merkezlerinde yaĢayan düĢük gelir gruplu kesimlerin, kent 

merkezlerine uzak, rantı düĢük alanlarda TOKĠ tarafından üretilen konut alanlarına 

yerleĢmesi bu dönemin yerleĢik politikalarından biri haline gelmiĢtir.  

Son olarak ise 6306 sayılı kanunla Çevre ve ġehircilik Bakanlığı kentsel yenileme 

uygulamalarının temel aktörü olmuĢtur. Kentsel yenileme alanlarının 

belirlenmesinde, alanlara iliĢkin planların yapılmasında ve onaylanmasında, alanda 

yapılacak yapılara ruhsat verilmesinde kısacası bir kentsel yenileme projesinin 

baĢlangıç noktasından son noktasına kadar yapılacak uygulamalarda bakanlık tek 

yetkili konumundadır.  

2.3. Kentsel yenileme alanın belirlenmesindeki yaklaşım  

Son yıllarda ülkemizde kentler, özellikle üst gelir grupları, turistler, beyaz yakalı 

gruplar gibi toplumun belirli bir kesimine hizmet verecek kentsel mekânların 

geliĢtirilmesine yönelik ulusal ve uluslararası sermayenin baskısı altındadır. Bu 

baskı altında yapılan yenileme projeleri, kentlerin gereksiz yayılmasına, kültürel, 

tarihi ve doğal zenginliklerinin tahribine, ekonomik, toplumsal ve çevresel 

sürdürülebilirlik ilkesine karĢı, kamu kaynaklarının verimsiz kullanımı ve israfına, 

yerele özgü olmayan, toplumsal eĢitsizliği, dıĢlamayı ve kutuplaĢmayı artıran 

kentsel mekânların yaratılmasına yol açmıĢtır (Akar, 2006: 37). Bunlara ek olarak 

kentsel yenileme uygulamalarında, kamu ve özel sektör ortaklığının, yalnızca 

kentsel yeniden yapılanmanın çekici olduğu ve rant değerinin yüksek olduğu kent 

merkezlerinde yoğunlaĢtığı görülmektedir. Bu durum, kentsel yenileme projelerinin, 
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rant paylaĢma modeli olarak geliĢtiği Ģeklinde eleĢtirilmektedir. Ayrıca, kent 

merkezlerinde yaratılan bu projelerin, çevredeki fiziksel ve sosyal yapı ile tam 

olarak bütünleĢtirilemediklerine de dikkat çekilmektedir (Köktürk, Köktürk, 2007:7) 

2.4. Katılım boyutu 

Kentsel yenileme projelerinde yerel aktörlerin sürece aktif olarak katılarak projeye 

yön vermesi; bir baĢka deyiĢle, katılım ilkesi benimsenmesi hayati önem 

taĢımaktadır. Ne var ki katılım, kurumsal olduğu kadar toplumsal, kültürel ve 

ekonomik bir sorunsaldır; gerçekleĢmesi bazı koĢulların varlığına bağlıdır. 

Öncelikle, bir yerde yaĢayanların planlama sürecine katılarak barınma ve çalıĢma 

koĢullarına karar verebilmeleri için kendilerine değerlendirebilecekleri seçenekler 

sunulması birinci koĢuldur. Ġkinci koĢul, aktörlerin bu seçenekler üzerinde pazarlık 

edebilecek donanıma, ekonomik yükümlülüklere katlanabilecek güce sahip 

olmalarıdır. Üçüncüsü de, planlama sürecini etkileyebilmek için sürece iliĢkin tam 

bilgiye ve örgütlenme becerisine sahip olmalarıdır (GümüĢbağ, 2009: 35). Bu üç 

koĢulu da kurgulayacak olan ise konuya iliĢkin yasal mevzuattır. Ancak, kentsel 

yenileme ile ilgili yasalar incelendiğinde, proje alanı içindeki kentsel tasarım 

projeleri ile yapım dahil diğer iĢlerin belediye ve idare tarafından yapılacağı 

belirtilmiĢ, katılım konusunda herhangi bir kurala yer verilmemiĢtir. Kurallar idare 

tarafından konulacak, proje kapsamındaki taĢınmaz iyeleri, projeden yararlananlar, 

proje alanındaki halk ve sivil toplum örgütleri itirazsız bu kurallara uyacaklardır. Bu 

durum, kentsel yenileme uygulamalarında halen katılım konusunda net yaklaĢımın 

geliĢtirilmediğini göstermektedir (Köktürk, Köktürk, 2007:8).  

2.5. Kentsel yenilemede mülkiyete müdahale ve sonuçları  

Kentsel yenileme uygulamaları; içerisinde değiĢimi ve canlandırmayı barındıran 

dinamik bir yapı olmanın yanında mülkiyet iliĢkilerinin de yeniden kurulmasını 

sağlayan bir kavramdır. 1982 Anayasası madde 35 ile kiĢilerin mülkiyet haklarının 

olduğu belirtilerek, kamu yararı ve toplum yararı dıĢında bu hakkın 

sınırlandırılamayacağı ifade edilmiĢtir. Mülkiyet hakkının saklı olmasına rağmen, 

çöküntü bölgelerinin ekonomik, sosyal, fiziksel ve çevresel yapılarının uzun vadeli 

olarak iyileĢtirilmesini hedefleyen yenileme projeleri ile sağlıklı yaĢam çevrelerinin 

üretimi söz konusu olmaktadır. Bu noktadan bakıldığında hukuken saklı olan ve 

sadece kamu yararı amacıyla sınırlanabilen mülkiyet hakkına, kentsel yenileme 

projeleri ile müdahale edilmektedir.  

Bununla birlikte, günümüzde kentsel yenileme uygulamalarında en çok sorun 

yaratan mülkiyet konusudur. Kentlerimizde, kentsel arsa çok hisseli ve imar parseli 

küçüktür bu da parçacıl bir mülkiyet dokusuna sebep vermektedir. Ayrıca, kat 

irtifaklı mülkiyet yapısı da dikkate alındığında, mülkiyet yapısı farklılaĢmakta ve 

ruhsatsız yapı çokluğu nedeniyle de ortaya fiili durumlar çıkmaktadır (Göksu, 2006: 

41). Bu nedenle ülkemizde, aslında kentsel yenileme projelerinin ilk ve en önemli 

adımı olması gereken mülkiyet analizi ile ilgili çalıĢmalar göz ardı edilerek de plan 

ve proje çalıĢmalarına baĢlanabilmektedir. Ancak mülkiyet analizine iliĢkin veri 

olmaksızın yürütülen projeler sonuçlanamamakta, bu nedenle de uygulamada yer 

alan aktörlerin yıpranmasına sebep olmaktadır. 
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3. Türkiye‟de Kentsel Yenilemeyi Düzenleyen Yasal Araçlar 

Ülkemizde kentsel yenilemenin yasal düzenlemelerde yer alması 2004 yılında 

yürürlüğe giren Ankara‘daki yenileme çalıĢmaları için çıkartılan 5104 sayılı Kuzey 

Ankara GiriĢi Kentsel DönüĢüm Projesi Kanunu ile baĢlamaktadır. Söz konusu 

kanun, Kuzey Ankara GiriĢi Kentsel DönüĢüm Projesi uygulama alanlarının fiziksel 

yapısının iyileĢtirilmesi, çevre görüntüsünün geliĢtirilmesi, güzelleĢtirilmesi ve daha 

sağlıklı bir yerleĢim düzeninin sağlanması ile kentsel yaĢam düzeyinin yükseltilmesi 

amaçlanmaktadır. Bu kanuna göre; her türlü eski imar hakları geçerliliğini yitirecek 

olup yeni imar hakları, hazırlanacak olan Ġmar Planına göre yeniden belirlenecektir.  

Bu kanun kapsamında, mülkiyet düzenlemesinde bağımsız birim sayısı değil alanlar 

dikkate alınmaktadır. Bu kanuna göre yapılan proje, malikler ve hak sahipleri ile 

yapılan anlaĢmaların çerçevesinde uygulanmaktadır. AnlaĢma sağlanamayan 

hallerde ise gerçek kiĢilerin ve özel hukuk tüzel kiĢilerinin mülkiyetinde bulunan 

gayrimenkuller belediye tarafından kamulaĢtırılabilmektedir. Proje sonunda 

yapılmakta olan dağıtımlarda, belediye meclisi yetkilidir ve anlaĢma esaslı olduğu 

için dağıtımlarda nesnel bir ölçüt bulunmamaktadır. 

Ardından, 2005 yılında sit alanı olarak ilan edilen bölgeler ile bu bölgelere ait 

koruma alanlarında yapılacak yenilemelere iliĢkin olarak, 5366 sayılı Yıpranan 

Tarihi ve Kültürel TaĢınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve YaĢatılarak 

Kullanılması Hakkında Kanun kentsel yenileme uygulamalarını yürütmede önemli 

bir yasal araç olarak yürürlüğe girmiĢtir. Kanun ile belediyelere; yenileme proje 

alanlarının belirlenmesinde, projenin hazırlanmasında ve projenin uygulanmasında 

çok geniĢ yetkiler tanınmaktadır. Bu kanunda planlama vurgusu yerine daha çok 

proje vurgusunu kullanılmaktadır.   

Bu kanun kapsamındaki; projelerin uygulama sürecinde, yenileme alanlarındaki 

yapıların boĢaltılmasında ve yıkılmasında öncelikle anlaĢma yolu esas alınmaktadır. 

AnlaĢma sağlanamadığı takdirde, gerçek ve özel hukuk tüzel kiĢilerinin 

mülkiyetinde bulunan taĢınmazlar için kamulaĢtırma yöntemi kullanılmaktadır. 

Ancak, kamulaĢtırma yapabilmek için kamu yararı kararı gereklidir, bu nedenle 

Bakanlar kurulunun kamu yararı kararı almasına istinaden kamulaĢtırma yapılabilir.  

Söz konusu kanunla, yenileme projelerinin uygulama sürecinde, ilçe belediye 

meclisinin, BüyükĢehir belediye meclisinin,  Bakanlar Kurulunun ve Kültür ve 

Tabiat Varlıkları Koruma Kurulunun yetkili olması kargaĢaya neden olmaktadır. 

Ayrıca söz konusu kanunda yenileme proje uygulamalarının, belediyeler ve kamu 

veya özel kuruluĢlara yaptırılabileceği gibi TOKĠ ortaklığı ile de yapılabileceği 

belirtilmektedir. Ancak uygulama sırasında tüm kontrollerin ve denetimlerin 

belediye tarafından yapılacağı belirtilmektedir. 

Sürecin devamında yine 2005 yılında belediyenin görev, yetki ve sorumlulukları ile 

çalıĢma usûl ve esaslarını düzenleyen Belediye Kanunun değiĢtirilmesi ile çıkarılan 

5393 sayılı Belediye Kanunun 73. Maddesinde kentsel yenileme ile ilgili hükümler 

yer almakta olup, belediyelerin bu konudaki yetkilerini tanımlamaktadır. Bu madde 

ile yenileme projelerin uygulanmasında belediyelere yetki verilmesi 

amaçlanmaktadır. 5393 Sayılı Belediye Kanunu öncesinde yürürlükte bulunan 1580 

sayılı Belediye Kanunu ve 3194 sayılı Ġmar Kanunları incelendiğinde, yenileme 

projelerinin uygulanması konusunun açık ifadeler ile tanımlanmadığı ve yenileme 
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projeleri ile ilgili belediyelere yetki verilmediği görülmektedir. Ayrıca 5393 sayılı 

Belediye Kanununun öncesinde, belediyelerin deprem riskli alanlarda yapılara 

müdahale etmesinde de önemli kısıtlayıcıların da bulunmakta olduğu bilinmektedir. 

Ayrıca Ankara‘da 1990‘lı yıllarda gerçekleĢtirilmiĢ olan Dikmen Vadisi ve Portakal 

Çiçeği Vadisi kentsel dönüĢüm projelerinin yasal altyapısı 2985 sayılı Toplu Konut 

Kanunu ve 775 Sayılı Gecekondu Kanunundan yararlanılarak çalıĢılmıĢtır. Ancak, 

bu yasaların doğrudan kentsel yenilemeyi kapsamamasından dolayı belediyeler, 

kentsel yenileme projelerini uygulamada önemli zorluklar yaĢamıĢlardır.  

Bu maddeye göre, belediye tarafından bir alanın kentsel yenileme alanı olarak ilan 

edilebilmesi için proje alanının belirlenmesinde meclis kararının ve meclis üye tam 

sayısının salt çoğunluğu ve yenileme alanının en az 5 hektarlık bir alan olması 

olarak iki temel özelliği sağlaması gerektiği belirtilmektedir. Kentsel dönüĢüm ve 

geliĢim proje alanlarında bulunan yapıların boĢaltılması, yıkımı ve 

kamulaĢtırılmasında anlaĢma yolu esastır. Belediyelerin kentsel dönüĢüm 

alanlarında kamulaĢtırma yetkisi yoktur bu nedenle, kentsel dönüĢüm 

uygulamalarını yapabilmeleri için anlaĢma sağlanması Ģarttır. 

2010 yılında isi söz konusu kanunun 73. Maddesinde yapılan değiĢiklikler için 5998 

sayılı Belediye Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına ĠliĢkin Kanun yürürlüğe 

girmiĢtir. Söz konusu kanunda, kentsel dönüĢüm ve geliĢim proje alanı olarak ilan 

edilecek alanın büyüklüğünün en az 5 en çok 500 hektar arasında olması, toplamı 5 

hektardan az olmamak kaydı ile proje alanı ile iliĢkili birden fazla yerin tek bir 

dönüĢüm alanı olarak belirlenebileceği hükmü getirilmiĢtir. Böylelikle, daha önce 

aranan alanın en az 5 ha olması Ģartı ortadan kaldırılmıĢtır. Diğer yandan alan 

büyüklüğünün tespitine iliĢkin bir parametre bulunmamaktadır.  

Ayrıca kanun ile büyükĢehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde kentsel 

dönüĢüm ve geliĢim projesi alanı ilan etmeye ve ilan edilen alandaki her ölçekteki 

imar planları yapmaya büyükĢehir belediyeleri yetkilendirilerek daha önce 

belediyelere verilen yetki, büyükĢehir belediyelerine devredilmektedir. Diğer bir 

değiĢiklik ise kentsel dönüĢüm ve geliĢim alanları içinde yer alan önceden bedelsiz 

devredilen kamuya ait gayrimenkullerin eğitim ve sağlık alanları hariç harca esas 

değer üzerinden belediyelere devredilmesidir. Ayrıca gayrimenkul sahipleri ve 2981 

sayılı Kanun kapsamında hak sahibi olmuĢ kimselerle anlaĢmaları halinde haklarının 

verilmesi ile birlikte, 2981 sayılı Kanun kapsamına girmeyen gecekondu sahiplerine 

de enkaz ve ağaç bedelleri verilebileceği veya belediye imkanları ölçüsünde alan 

dıĢında arsa veya konut satıĢı yapılabileceği belirtilmektedir.  

Son olarak ise 2012 yılında 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların 

DönüĢtürülmesi Hakkında Kanun kentsel yenileme adına önemli ve tartıĢmalı bir 

yasal araç olarak yürürlüğe girmiĢtir. Kanunun amacı; afet riski altındaki alanlar ile 

bu alanlar dıĢındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde iyileĢtirme, tasfiye 

ve yenilemelere dair usul ve esasları belirlemektir. Kanunun çıkıĢ temelini oluĢturan 

riskli alan ve riskli yapı 2. Maddede tanımlanmıĢtır. Buna göre, riskli alan; zemin 

yapısı veya üzerindeki yapılaĢma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski 

taĢıyan, Bakanlık veya Ġdare tarafından Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığının 

görüĢü de alınarak belirlenen ve Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca 

kararlaĢtırılan alandır. Riskli yapı ise riskli alan içinde veya dıĢında olup ekonomik 
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ömrünü tamamlamıĢ olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taĢıdığı ilmî ve 

teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapı demektir. 

Kanunla birlikte, "riskli alanların" ve "riskli yapıların" belirlenmesi ile ülkenin tüm 

afet riskli alanlarında var olan yapıların "iyileĢtirilmesi", "tasfiyesi" ve 

"yenilenmesi" konularında yetki genel olarak Çevre ve ġehircilik Bakanlığı`na 

verilmekte olup, ancak Bakanlık tarafından görevlendirilmeleri halinde yerel 

yönetimlerce (belediyeler ve il özel idareleri) ya da TOKĠ tarafından 

kullanılabileceği düzenlenmiĢtir.  

Kanuna göre; riskli yapıların tespiti, Bakanlıkça veya Ġdarece yapılabileceği gibi, 

malikler tarafından Bakanlıkça lisanslandırılan kurum ve kuruluĢlara da 

yaptırılabilir. Ancak kanunun temelini oluĢturan riskli yapının tespitinde Bakanlığın 

kurum ve kuruluĢlarının veya Bakanlığın tek rol oynaması, tespitte kullanılacak 

parametrelerin tanımlanmaması önemli bir sorun olmaktadır. Bununla birlikte, riskli 

alanlarda ve rezerv yapı alanlarında hazine mülkiyetindeki alanların tümüyle ayrıca 

kamu kurumlarına ait taĢınmazların da Bakanlığa tahsis edilmesi düzenlenmiĢtir. 

Kanunda yapılan bir diğer düzenlemeyle, riskli yapıların bulunduğu alanların yanı 

sıra, Bakanlık tarafından belirlenecek rezerv yapı alanlarında her türlü imar ve 

yapılaĢma iĢlemlerinin geçici olarak durdurulmasını öngörmektedir. Ancak yasa 

rezerv yapı alanının sadece tanımını yapmakta, nasıl ve hangi kriterlere göre 

belirleneceğini belirtmemektedir. Bununla birlikte, riskli yapı olarak belirlenen 

yapıların yanı sıra, riskli alanlardaki yapıların tamamında, yapılara elektrik, su ve 

doğalgaz hizmetlerinin verilmeyeceği, verilen hizmetlerin durdurulacağına iliĢkin, 

yapıların kısa süre içinde terk edilmesini ve bölgenin zorunlu tasfiyesini sağlamayı 

amaçlayan düzenleme sosyal devlet anlayıĢı ile uyuĢmamaktadır.  

Kanuna göre riskli yapıların yıkılmasında öncelikle malikler ile anlaĢma yoluna 

gidilmesi esastır. AnlaĢma yoluyla tahliye edilen maliklere veya malik olmasa dahi 

kiracı sıfatıyla binada oturanlara geçici konut tahsisi yapılabilir. Bu düzenlemede 

bulunan ―yapılabilir‖ ifadesi ile idareye takdir yetkisi tanınmaktadır. Bununla 

birlikte düzenleme ile ―anlaĢma yoluyla tahliye edilen‖ malikler tanımlanırken 

―anlaĢmayan‖ malikler belirsiz bir Ģekilde bırakılmaktadır.  Bununla birlikte, kanuna 

göre; uygulama iĢlemlerinde sahip oldukları hisseleri oranında paydaĢların en az 

üçte iki çoğunluğu ile karar verilmektedir. Öte yandan kanun, üçte iki çoğunluk 

sağlanamaması durumunda acele kamulaĢtırma yoluna baĢvurulabileceğini veya 

rayiç bedelleri ödenmek suretiyle ilgili payın idarece satın alınabileceğini de 

düzenlemektedir. Sürecin daha hızlı iĢlemesi amaçlanarak getirilmiĢ olan bu 

düzenleme, idareye kiĢilerin mülkiyet hakkına müdahale yetkisi vermektedir.  

Ayrıca Bakanlık, riskli yapıların bulunduğu taĢınmazlara iliĢkin her türlü plan ve 

projeyi hem hazırlamaya, hem onaylamaya hem de denetçisi olmaya yetkilidir. 

Ayrıca Bakanlığa "özel standartlar" içeren planlar yapma ve onaylama yetkisi 

verilmektedir. Bu durum, riskli yapıların bulunduğu alanlar ile rezerv yapı alanı 

olarak belirlenen bölgelerde, özel kanunlar da dahil olmak üzere Ġmar Kanunu ve bu 

kanun uyarınca çıkarılmıĢ olan ve uyulması zorunlu teknik ve sosyal altyapı 

standartlarına uyulmayabileceği anlamına gelmektedir.  

Son olarak kanunun 9.maddesinde,  hali hazırda yürürlükte olan 12 farklı kanununda 

yer alan hükümlerin, 6306 sayılı kanunun uygulanmasını engelleyici nitelikte 
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olmaları halinde uygulanmayacağı ifade edilmiĢtir. Bir baĢka deyiĢle, normlar 

hiyerarĢisi anlamında birbiriyle eĢit nitelikte olan yasalardan birine, diğer kanun 

hükümleriyle bir çatıĢma olması halinde üstünlük verileceği ifade edilmiĢtir. 

 

Tablo 1. Kentsel yenileme ile ilgili yasaların karĢılaĢtırılması 
Kanun Amaç/Kapsam Yetki Uygulama 

5104 

Sayılı 

Kanun 

Kuzey Ankara 

giriĢinde kentsel 

dönüĢüm yapılması. 

Ankara 

BüyükĢehir 

Belediyesi 

Ġlçe Belediyesi 

Kamu mülkiyeti bedelsiz devredilir   

ġahıs mülkiyeti anlaĢma esas  

KamulaĢtırma yetkisi var 

5366 

Sayılı 

Kanun 

Sit alanı olan 

bölgeler ile bu 

bölgelere ait 

koruma alanlarının 

yenilenmesi. 

 

Belediye 

Ġl Özel Ġdare 

Bakanlar Kurulu 

KTVKK 

Kamu mülkiyeti bedelsiz devredilir  

ġahıs mülkiyeti anlaĢma esas  

KamulaĢtırma yetkisi var   

Satın alma, kat karĢılığı ve sınırlı 

aynî hak tesis edebilir. 

5393 

Sayılı 

Kanun 

73. Md. 

Ġl ve ilçe 

belediyelerine 

kentsel dönüĢüm 

yapılması. 

Belediye 

Kamu mülkiyeti belirsiz  

ġahıs mülkiyeti anlaĢma esas  

KamulaĢtırma yetkisi yok 

5998 

Sayılı 

Kanun 

Ġl, ilçe ve 

büyükĢehir 

belediyelerine 

kentsel dönüĢüm 

yapılması. 

BüyükĢehir 

Belediyesi 

Belediye 

Kamu mülkiyeti harca esas değer 

üzerinden devredilir  

ġahıs mülkiyeti anlaĢma esas   

KamulaĢtırma yetkisi yok   

Konut ve arsa satıĢı, 18. maddeye 

göre ayrı ada/parsel verme  

6306 

Sayılı 

Kanun 

 

Tüm Türkiye‘de 

afet riski altındaki 

alanlarda dönüĢüm 

yapılması. 

 

Bakanlık 

BüyükĢehir 

Belediyesi 

Belediye  

Bakanlar Kurulu 

Ġl özel idare 

TOKĠ 

ġahıs mülkiyeti anlaĢma esas   

KamulaĢtırma yetkisi var   

Hisse satıĢı / konut sertifikası verme 

yetkisi var. 

Üçte iki çoğunlukla karar verilir. 

Sonuç olarak, kentsel yenilemeyi düzenleyen yasal araçları incelediğimizde; 

çöküntü alanlarında yaĢanan kentsel problemlerin kapsamlı bir Ģekilde ele 

alınmadığı, alanın uzun vadeli ekonomik, sosyal ve fiziksel olarak iyileĢtirilmesini 

hedef edinen kentsel yenileme projelerinin oluĢturulmasında yetersiz kalındığı 

görülmektedir. Afet riski odağında yapılacak kentsel yenilemelerin riski nasıl 

azaltacağına dair açıklamalara son çıkan kanunda da değinilmemektedir. Yukarıda 

verilen tablodan da anlaĢıldığı gibi yenileme alanlarına iliĢkin yetki her çıkan 

kanundan sonra daha çok merkezileĢmiĢ, yerel yönetimlerin etkisizleĢtirilerek, 

anayasal bir hak olan mülkiyet hakkı daha çok ihlal edilmektedir.   

4. Bağcılar İlçesi - Göztepe Mahallesi Kentsel Yenileme Alanı  

4.1. Göztepe kentsel yenileme alanı mevcut durumu 

Ġstanbul ilinin Avrupa yakasında yer alan Bağcılar, ġekil 1‘de gösterildiği gibi 

Edirne-Ankara arasındaki E-80 (TEM) otoyolunun 0-2 güzergahı ile bu güzergahın 

D-100 (eski E-5) Otoyolunun, güneybatı ve kuzey-doğu ekspres bağlantıları 

arasında kalmaktadır (Bağcılar nazım imar plan raporu, 2009:7). 
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Şekil 1. Bağcılar ilçesi ve Göztepe mahallesi kentsel yenileme alanının konumu 

Göztepe kentsel yenileme alanı ise, ilçenin kuzeyinde, Mehmet Akif Bulvarı, TEM 

Yanyolu ve Maslak Caddesi gibi önemli ulaĢım akslarının merkezinde yer 

almaktadır. Göztepe dönüĢüm alanı, önemli bir ticaret merkezi olan ĠSTOÇ‘un, 

Medya Center‘ın ve toplu konut alanı BatıĢehir‘in karĢısında bulunmakta olup, alan 

sınırında Medipol Üniversite Hastanesi bulunmaktadır. 

Fiziksel durumu 

Bağcılar ilçesinin TEM yoluna sınır olan bölgesinde bulunan Göztepe dönüĢüm 

alanında aĢağıdaki resimden de anlaĢılabildiği gibi mevcut yapı stoğu niteliksiz ve 

deprem riskine karĢı dayanıksız durumdadır. Alan, kentsel donatılar ve teknik 

altyapı açısından yetersiz kalmaktadır. 

Bağcılar Hane Halkı AraĢtırması‘na (2006) göre hanelerin yüzde 93,4‘ü oturduğu 

binanın depreme karĢı dayanıklı olmadığını düĢünmektedir. Bununla birlikte, 

ilçedeki binaların % 63‘ünde depreme karĢı herhangi bir önlem alınmamıĢtır. Ayrıca 

alanda yapılan kat adedi analizleri sonucunda yapıların %40‘ının bir ve iki katlı 

yapılardan oluĢtuğu görülmektedir. Ayrıca alanda bulunan yapıların %79‘u konut + 

ticaret olarak kullanılmakta olup, %13‘ü ticaret amaçlı kullanılmaktadır. 

17.05.2013 tarih ve 28650 sayılı resmi gazetede yayınlanan alan büyüklüğü 206.000 

m² olup, alanda 404 adet yapı, 1702 adet ise bağımsız birim bulunmaktadır. Mevcut 

yapıların büyük kısmının eski mevzuat uyarınca veya kaçak inĢa edildiği, 

dolayısıyla dayanıksız olduğu bilinmektedir. 
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Şekil 2. Göztepe mahallesi kentsel yenileme alanından genel görünüĢ 

Sosyo-ekonomik durumu 

Bağcılar ilçesi 1950‘li yıllara kadar bağlık bahçelik seyrek yerleĢimli bir köy 

görünümünde bir yerleĢimdir. 1960‘lı yıllardan sonra yoğun göç nedeniyle bölgede 

baĢlayan gecekondulaĢmayla birlikte kentin bir parçası haline gelmiĢtir. Özellikle 

1970-2000 yılları arasında ilçenin nüfusunda yaklaĢık % 5500‘e varan olağanüstü 

artıĢ yaĢanmıĢtır. 1970 yılında Bağcılar nüfusu 9.688 iken 2000 yılında 556.519 kiĢi 

olmuĢtur. Son yapılan nüfus sayımına göre ise Bağcılar‘ın nüfusu 2000 yılından 

itibaren % 35‘lik bir artıĢ göstererek 749.024 kiĢi olmuĢtur. Bağcılar, nüfus olarak 

Ġstanbul'un en büyük ilçesi durumundadır. Göztepe kentsel dönüĢüm alanında ise 

2013 yılı verilerine göre 5643 kiĢi yaĢamaktadır (Gür, 2007: 105). 

Bağcılar Hane Halkı AraĢtırması‘na (2006) göre Bağcılar‘da yaĢayanların büyük bir 

çoğunluğu alt gelir grubunda yer almakta, eğitim düzeyi yüksek olmamaktadır. 

Ayrıca ilçede atölyeler, fabrikalar ve ticaret merkezleri bulunmakta olup, önemli iĢ 

olanaklarını barındırmaktadırlar. Örneğin, Ġstanbul için önemli ticaret 

merkezlerinden Ġstoç Göztepe kentsel dönüĢüm alanının karĢısında bulunmaktadır.  

Ġlçede yaĢayanların kentsel dönüĢüm projesine katılım eğilimleri ölçüldüğünde, 

mülk sahiplerinin % 61‘inin bulundukları binadan hiçbir Ģekilde taĢınma 

düĢüncesinde olmadığı görülmektedir. Binanın dayanıklılığına güvenme oranı % 6,6 

olduğu halde, insanların bulundukları konutu terk etme eğiliminde olmadığı tespit 

edilmiĢtir (Bağcılar Hane Halkı AraĢtırması, 2006: 54). 

Mülkiyet durumu 

Göztepe Mahallesinde 2006 yılında belirlenen 170.000 m²‘lik kentsel yenileme 

alanında 445 adet parsel, 760 kiĢi mülkiyet sahibi bulunmakta iken, 2013 yılında 

belirlenen 206.000 m²‘lik riskli alanda 580 adet parsel, 1376 kiĢi de mülkiyet sahibi 

bulunmaktadır. Bununla birlikte mülkiyet analizlerine göre alanın, alansal olarak 

%75‘i Ģahıs mülkiyetinde olup, %25‘i kamu mülkiyetindedir, sayısal olarak ise 

alandaki toplam 580 adet parselin %97‘si Ģahıs mülkiyetinde olup, %3‘ü kamu 

mülkiyetinde bulunmaktadır. Ayrıca 2013 yılında belirlenen alanda toplam 1702 

hane ve bu hanelerde 5643 kiĢi yaĢamaktadır. Alanda yaĢayanların, %25‘inin kiracı 

%75‘inin ise mülk sahibi olduğu tespit edilmiĢtir. Özellikle kiracılar kısa süreli 

kiracılar olmayıp alanda uzun süredir yaĢadığı, aynı Ģekilde mülk sahiplerinin de 

uzun süredir hatta çoğunluğun Ġstanbul‘a göç ettiği tarihten beri alanda yaĢadığı 

bilinmektedir. Bu durum alandaki kiĢilerin yaĢadıkları bölgeye olan bağlılıklarını ve 

sahipliliğini arttırmaktadır. 
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4.2. Göztepe kentsel yenileme alanında 5393 sayılı kanun ile yapılan kentsel 

yenileme ön çalışmaları 

Göztepe kentsel yenileme alanındaki çalıĢmalar ilk olarak, Ġlçe Belediye Meclisinin 

04.12.2006 tarihli kararı ile alanın Kentsel DönüĢüm ve GeliĢim Projesi Alanı ilan 

edilmesiyle baĢlamıĢtır. Ardından ilçeye ait imar planlarının mahkeme kararı ile 

iptal edilmesine istinaden ilçe genelinde revizyon nazım imar planı ve uygulama 

imar planlarının çalıĢmaları yapılmıĢtır. 18.04.2008 onanlı 1/5000 ölçekli Nazım 

Ġmar Planının 24 sayılı plan notunda ―Kentsel dönüĢüm alan sınırları 1/1000 ölçekli 

Uygulama Ġmar planında belirlenecektir‖ denilmesine istinaden 15.09.2008 onanlı 

1/1000 ölçekli uygulama imar planında Göztepe Mahallesi Yanyol Mevkii kentsel 

yenileme alanı olarak belirlenmiĢtir. Söz konusu 1/1000 ölçekli Bağcılar Uygulama 

Ġmar Planının askı süreci içerisinde Göztepe kentsel dönüĢüm alanına iliĢkin 175 

adet itiraz dilekçesi verilmiĢtir. Ardından Göztepe Mahallesi Yanyol Kentsel 

Yenileme Projesine iliĢkin TOKĠ, Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi ve belediye 

tarafından Ön Protokolün imzalanmasıyla konu ile ilgili çalıĢmalar hız kazanmıĢtır. 

Bu noktada, sürece TOKĠ‘nin dahil olmasının temelinde kentsel yenileme 

çalıĢmalarını devlet otoritesinin gücüyle, tek bir noktadan, bütüncül olarak 

yapabilme amacı yatmaktadır. 

Öncelikle çalıĢmalara alandaki mülkiyet durumlarının ve yaĢayan nüfusun tespiti ile 

baĢlamıĢtır. Buna göre 170.000 m² olan ve 445 adet parseli kapsayan alanda 760 

kiĢinin mülkiyet sahibi olduğu ve alanda 3600 kiĢinin yaĢadığı tespit edilmiĢtir. 

Yukarıda da belirtildiği gibi yaĢayanların %25‘i kiracı durumundadır. 

Ardından, 5393 sayılı kanunun 73. Maddesine göre belediyelerin kamulaĢtırma 

yapma yetkisi bulunmamasına ve mülk sahipleri ile anlaĢma esastır denilmesine 

istinaden alanda belediye tarafından hem kiracı hem de mülkiyet sahibi olarak 

yaĢayanlara kentsel yenilemeye iliĢkin bilgilendirme toplantıları düzenlenmiĢtir. 

Ancak 2006 yılında yapılan hane halkı araĢtırmasının sonuçlarında da görüldüğü 

gibi mülk sahiplerinin % 93,4‘ünün binasının depreme karĢı dayanıksız olduğunu 

düĢünmesine rağmen binasından hiçbir Ģekilde ayrılmak istemeyenlerin oranı % 61 

gibi büyük bir çoğunluğu kapsamaktadır. Bu nedenle, mülk sahiplerine kentsel 

yenilemeyi anlatmak ve ikna çabaları önemli bir zaman dilimine yayılmıĢtır.  

Sürecin devamında kentsel yenileme alanına iliĢkin Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi 

Kentsel DönüĢüm Müdürlüğü tarafından yenileme alanının sınırlarını içeren 1/5000 

ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planları hazırlanmıĢ olup, 

söz konusu planlar 23.10.2009 tarihinde yürürlüğe girmiĢtir. Onaylanan planlarda, 

alana iliĢkin kararlar getirilmeyip, sadece yenileme alanının sınırları belirtilmektedir. 

Bunun nedeni TOKI, BüyükĢehir Belediyesi ve Belediyenin plan kararları 

konusunda kesin bir sonuca ulaĢmayıp, plan kararlarının arazi sahipleri ile olan 

uzlaĢma sonrasına bırakılması isteğidir.    

Ancak tüm bu ön çalıĢmaların sonunda, kentsel yenileme alanın ilan edilmesinin 

yasal kaynağını oluĢturan 5393 sayılı kanunun 73. Maddede açıklayıcı, uygulamanın 

nasıl yapılacağı, süreç içerisinde neler yapılacağı, mülkiyetlerin tekrar nasıl 

dağıtılacağı gibi projelerin sürdürülmesini ve tamamlanmasını sağlayacak yasal 

tanımlamalar bulunmadığı için süreç tıkanmıĢtır. Özellikle yenileme projesi 

sonucunda artan değer artıĢının kentsel yenilemenin aktörleri arasında nasıl pay 
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edileceği hususlarında bir model oluĢturulamaması da projenin tıkanmasında diğer 

neden olmuĢtur. Bu sorunlar sadece Göztepe‘deki kentsel yenileme uygulamalarında 

değil ülkemizdeki tüm yenileme uygulamalarında sorunlara neden olmuĢtur.   

Kentsel yenileme çalıĢmaları sürecinde aktörleri değerlendirildiğinde, öncelikle 

yenileme alanının ilan edilmesinin yasal kaynağının 5393 sayılı Belediye kanunu 

olmasından dolayı ana aktör belediyedir. Belediye süreç içerisindeki tüm teknik 

iĢlemleri yürüten, en önemli aktör olarak alanda yaĢayanlar ile diğer karar verici 

aktörler arasında bağ kuran, alanda yaĢayanların en kolay eriĢebildiği kurum olması 

nedeniyle özellikle kiĢilerin ikna ve bilgilendirilmesinde temel aktör konumundadır. 

Süreçte plan yapma ve onama yetkileri açısından TOKĠ önemli aktörlerden biridir. 

Burada önemli nokta karar verici aktörlerden ĠBB ve belediye yerel yönetim 

temsilcileri iken TOKĠ merkezi yönetimin temsilcisidir. Bu nedenle, karar 

vericilerin uzlaĢması, en temelde plan kararlarında ortak bir yol çizilmesi zor bir 

süreç olmaktadır.  

4.3. Göztepe kentsel dönüşüm alanında 6306 sayılı kanun ile yapılan kentsel 

yenileme ön çalışmaları 

Kentsel yenileme ile ilgili yasal araçların yetersiz kalması nedeniyle birçok kentsel 

yenileme projesinde olduğu gibi Göztepe kentsel yenileme alanında uygulamalara 

iliĢkin duraklama süreci yaĢanmıĢ, yeni bir yasal aracı bekleme sürecine geçilmiĢtir. 

2012 yılında 6306 sayılı kanunun çıkmasıyla birlikte süreç ilk aĢamaya geri dönmüĢ 

yeniden alan sınırının onaylanması süreci yaĢanmıĢtır. Bu noktada, daha önce 

belirlenen alan sınırlarında bazı değiĢiklikler yapılarak 206.000 m²‘lik bir alan Çevre 

ve ġehircilik Bakanlığının 27.03.2013 tarihli ve 1416 sayılı yazısı üzerine, 6306 

sayılı Afet Riski Altındaki Alanların DönüĢtürülmesi Hakkında Kanunun 2. 

maddesine göre, Bakanlar Kurulu‘nun 16.04.2013 tarih ve 2013/4689 sayılı kararı 

ile riskli alan olarak belirlenmiĢtir (Resmi Gazete, 2013:88). 

Riskli alanın ilanından itibaren çalıĢmalar tekrar hızlanmıĢtır. Öncelikle, kentsel 

yenileme alanına iliĢkin en son verileri elde edebilmek adına çalıĢmalar mevcut 

durumun tekrar analiz edilmesi noktasından baĢlamıĢtır. Alana iliĢkin halihazır 

haritaların ve jeolojik-jeoteknik etüt raporunun elde edilmesi ve onaylanması 

sürecinin tamamlanmasının ardından plan/proje aĢamasına geçilecektir. ġuan söz 

konusu haritaların temini ve devamındaki planların hazırlanması devam etmektedir. 

Bununla birlikte, sosyo-ekonomik durumun ortaya konması için anket çalıĢmaları 

yapılmaktadır. Ayrıca mahalle çalıĢtayları ve okul sunumları organize edilerek halkı 

bilgilendirilme ve bilinçlendirme çalıĢmaları yürütülmektedir. Riskli alan içerisinde 

ikamet eden mülk sahipleri ile toplantılar düzenlenerek bilinçli olma, farkındalık 

yaratma çalıĢması idare tarafından sürdürülmektedir.  

Özellikle, yaĢanan altı yıllık süreç içerisinde gerek kiĢilerin kentsel yenileme ilgili 

bilgilerinin artması, gerek kamuoyunda yenileme projelerinin merkezi yönetimce 

sahiplenilerek güven ortamı yaratılmaya çalıĢılması ve gerekse kiĢilerin yapılacak 

yenileme projesiyle taĢınmazlarında olacak değer artıĢı beklentisi ile kentsel 

yenileme projelerine bakıĢta değiĢiklikler olmuĢtur. Süreç içerisinde inĢaat ve ruhsat 

süreçleri tamamlanan Medipol Üniversite Hastanesinin de hizmete girmesi ile 

birlikte kentsel yenileme alanı daha cazip hale gelmiĢtir.  
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Bununla birlikte 6306 sayılı kanuna göre riskli yapıların yıkılmasında öncelikle 

malikler ile anlaĢma yoluna gidilmesi esastır. AnlaĢma yoluyla tahliye edilen 

maliklere veya malik olmasa dahi kiracı sıfatıyla binada oturanlara geçici konut 

tahsisi yapılabilir. Ayrıca uygulama iĢlemlerinde sahip oldukları hisseleri oranında 

paydaĢların en az üçte iki çoğunluğu ile karar verilmektedir. Öte yandan kanun, üçte 

iki çoğunluk sağlanamaması durumunda acele kamulaĢtırma yoluna 

baĢvurulabileceğini veya rayiç bedelleri ödenmek suretiyle ilgili payın idarece satın 

alınabileceğini de düzenlemektedir. Ayrıca bu Kanun kapsamında sağlanması 

öngörülen krediler ile dönüĢüm faaliyetleri kapsamında yapılacak konutlara iliĢkin, 

hak sahiplerince bankalardan kullanılacak kredilere dönüĢüm projeleri özel 

hesabından karĢılanmak üzere faiz desteği verilebilir. Tüm bu açıklamalar alanda 

yaĢayan halkın ikna edilmesinde önemli bir güç sağlamıĢtır. Ancak kanunda 

mülkiyetin yeniden dağılımına iliĢkin detaylı bilgiler olmaması nedeniyle sürecin 

ilerleyen aĢamalarında mülkiyet dağılımının nasıl sağlanacağı, nasıl bir model 

oluĢturulacağı bilinmemekte, çalıĢmalar devam etmektedir.  

Bu noktada, kentsel yenileme çalıĢmaları sürecinde aktörler değerlendirildiğinde 

öncelikle yenileme alanının ilan edilmesinin yasal kaynağının 6306 sayılı kanun 

olması nedeniyle Çevre ve ġehircilik Bakanlığı en yetkili aktör olarak sürece dahil 

olmĢtur. Ayrıca yine kanuna istinaden müteahhitler de kentsel yenileme 

çalıĢmalarının önemli aktörleri olmuĢtur. Hatta çoğu kez müteahhitler doğrudan 

arazi sahipleri ile uzlaĢma yoluna da gidebilmektedir. Alanda yaĢayanların hala en 

kolay eriĢebildiği kurumun belediye olmasına rağmen belediyenin görevi daha çok 

―arabuluculuk‖ konumundadır. Belediye, alanda yaĢayanlar, müteahhitler ve 

Bakanlık arasında iletiĢim ve bağ kuran aktör konumundadır. Görev ve yetkileri, 

Bakanlığın belediyeye devrettiği Ģekilde sınırlı niteliktedir. Bu yetki 

sınırlandırılması süreçte belediyenin tüm iĢleyiĢi sürdüren temel aktör olmasını değil 

yürütücü olmasına neden olmaktadır.  

5. Genel Değerlendirme ve Sonuç  

Kentlerde yaĢanan hızlı kentleĢmenin ve göçün, kentin farklı niteliksel özelliklere 

sahip bölgelerinde yarattığı; fiziksel ve sosyal çöküntünün yenilenerek, ihtiyaca 

cevap veren kent parçaları haline getirmeyi amaç edinen kentsel yenileme olgusu, 

son günlerde yoğun bir Ģekilde gündeme gelmiĢtir. Türkiye‘de planlama pratiğinde 

yer alan gecekondu alanlarının ıslah edilmesi, tarihi yapılara yeni fonksiyonların 

yüklenmesi ve planlamanın gündemine yerleĢmiĢ olan deprem riski taĢıyan 

bölgelerdeki yapıların dayanıklı hale getirilmesi uygulamaları, kentsel yenilemenin 

ilk örnek uygulama alanları olarak verilmektedir. Ancak, söz konusu projeler; 

planlamadan kopuk, sosyal ve ekonomik boyutları ele alınmadan kurgulanmıĢ, rant 

baskısı ile sadece parçacıl fiziksel düzenlemeleri kapsamaktadır. Bu yaklaĢım, 

sorunları uzun vadede çözmek yerine, kısa vadeli çözümler üreterek daha büyük 

sorunlara yol açmaktadır. Kentsel yenileme projelerinde, sosyo-ekonomik ve 

kültürel yapının farkındalığı ve yasal-yönetsel düzenlemelerin gerekliliği, projelerin 

uygulanabilirliği açısından son derece önemlidir 

Son yıllarda kentsel yenilemenin giderek önem kazanmasıyla birlikte yasal çerçeve 

oluĢturulmaya baĢlanmıĢtır. Ġlk olarak 2004 yılında, 5104 Sayılı Kuzey Ankara 

GiriĢi Kentsel DönüĢüm Projesi Kanununun çıkarılmasıyla baĢlayan süreç, 5393 

sayılı Belediye Kanunun 73. Maddesi ile belediyelere kentsel yenileme projeleri 
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yapabilme yetkisi verilmesi, ardından 2010 yılında söz konusu maddede değiĢiklik 

yapılması hakkındaki 5998 sayılı kanun ile bu yetkilerin büyükĢehir belediyelerine 

devredilmesi ile devam etmiĢtir. Son olarak ise 2012 yılında kentsel yenilemedeki 

tüm yetkileri Çevre ve ġehircilik Bakanlığına veren 6306 sayılı Afet Riski Altındaki 

Alanların DönüĢtürülmesi Hakkında Kanun çıkarılmıĢtır. Söz konusu yasal araçlar 

incelendiğinde; çöküntü alanlarında yaĢanan kentsel problemlerin kapsamlı bir 

Ģekilde ele alınmadığı, alanın uzun vadeli ekonomik, sosyal ve fiziksel olarak 

iyileĢtirilmesini hedef edinen kentsel yenileme projelerinin oluĢturulmasında 

yetersiz kalındığı görülmektedir. Ayrıca yenileme alanlarına iliĢkin yetki her çıkan 

kanundan sonra daha çok merkezileĢmiĢ, yerel yönetimler etkisizleĢtirilerek, 

anayasal bir hak olan mülkiyet hakkı daha çok ihlal edilmiĢtir.   

Bağcılar ilçesi Göztepe Mahallesi Yanyol kentsel yenileme alanının 2006 yılından 

itibaren yaĢadığı süreç incelendiğinde ise temel sorunların halen sorun olarak 

kalmaya devam ettiği görülmektedir. ġöyle ki 5393 sayılı kanunda projenin 

uygulanabilmesi için mülk sahiplerinin tamamıyla anlaĢma sağlanması gerekiyorken 

6306 sayılı kanunla 2/3 çoğunluğun yeterli görülmesi idareye kolaylık sağlamıĢtır. 

Bununla birlikte kira yardımın takdir yetkisinde olsa da yapılabileceği, konut 

kredilerinin faizlerindeki yardım gibi riskli alanlarda yaĢayanlara idare tarafından 

yapılabilecek maddi kaynaklar kiĢilerin ikna sürecine katkı sağlamıĢtır. Ancak 

mülkiyetlerin yeniden dağıtılmasında ve özellikle proje sonucunda artan değer 

artıĢının aktörler arasında nasıl pay edileceği hususunda her iki kanunda da bir 

yaklaĢım oluĢturulmamaktadır. Bu nedenle, daha önce olduğu gibi ilerleyen süreçte 

projelerin tekrar tıkanma olasılığı bulunmaktadır. Bununla birlikte, gerek 6306 sayılı 

kanunun mülk sahiplerini iknaya mecbur bırakan yaklaĢımı gerekse alanda uzun 

yıllardır imarın durdurulmasıyla yaĢanan beklemenin getirdiği yaklaĢımla alanda 

yaĢayanların kentsel yenileme projesine daha çok olumlu baktığı ve çözüm amaçlı 

yaklaĢımlar gösterdiği görülmektedir. 

5393 sayılı kanunla baĢlayıp 6306 sayılı kanunun çıkması ile devam eden kentsel 

yenileme çalıĢmalarını aktörler açısından değerlendirme yapıldığında; Bakanlığın 

devreye girmesi ile merkezi yönetimin etkisinin arttığı görülmektedir. Bununla 

birlikte, belediyenin yaklaĢımında ise sorumlu üstlenici konumdan verilen 

sorumluluğu yürüten konuma dönüĢmüĢtür. 5393 sayılı kanun kapsamında 

çalıĢmalar yürütülürken belediye temel aktör iken Ģu an aktörleri birbirine bağlayan 

aktör konumundadır. Yeni dönemde Bakanlık, müteahhitler sürece dahil olurken 

BüyükĢehir belediyesi geri planda kalmaktadır. Her iki dönemde de ortak olan ise 

belediyenin her söyleminde alanda yaĢayanların tekrar alanda yaĢayabileceği bir 

kentsel yenileme projesi uygulama yaklaĢımlarını belirtmeleridir. Buradaki kırılgan 

nokta ise, karar verici tüm aktörlerin yetkileri çerçevesinde bu yaklaĢımda 

uzlaĢabilmeleridir.  
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Öz: Bu çalışmada 2012 yılında yürürlüğe giren 6306 sayılı yasa kapsamında, “Riskli Alan” 

ilan edilen bölgelerin Ankara kenti örneği üzerinden incelemektedir. Çalışmanın ilk 

bölümünde 6306 sayılı yasanın yasal çerçevede nasıl realize olduğu tartışmaya açılacak, 

yasal boyutta ortaya çıkan sorunlar ve yetki aktarımları tespit edilecektir. Çalışmanın ikinci 

bölümünde ise, bu yasada amaçlanan “fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve 

güvenli yaşama çevreleri...” gibi hedeflerin gerçekle ne kadar uyumlu olduğu, riskli alan ilan 

edilen bölgelerin gerçek riskli alanlara mı, yoksa başka bölgeleri mi yöneldiği, riskli alanda 

riskli yapı tespitinin yapılıp yapılmadığı, riskli alan ilan edilmeden önceki mevcut durumu, 

riskli alan ilan edilen bölgelerdeki standartlarının neler olduğu vb. sorularının cevabı 

kurumlarla yapılan görüşmelerde aranmaya çalışılmıştır. Özetle bu çalışma; yasada 

amaçlanan iyimser tavırlar ile gerçekte yapılan uygulamaların ne olduğunun resmini ortaya 

çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla Ankara Büyükşehir Belediyesi, İlçe Belediyeleri, 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile görüşmeler yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kentsel dönüşüm, Riskli Alan, Kentsel Rant 

 

Abstract: This study investigates the regions, which were declared “Risky Areas” within the 

scope of the law numbered 6306 that became effective in 2012, via the sample of the city of 

Ankara. The first part of the study will discuss about how the law numbered 6306 is realized 

within the legal framework and determine the legal problems and authority transfers. The 

second part of the study, on the other hand, tries to seek answers to questions like how the 

targets being aimed in this law such as “healthy and safe living environments that are 

convenient for science and art norms and standards” are compatible with reality, whether the 

regions that are declared risky areas direct towards actually risky areas or other regions, 

whether the risky structure detection is performed in the risky area or not, what kind of a 

present condition it had before it was declared risky and what the standards in risky regions 

are through interviews. To sum up, this study aims to reveal the optimistic attitudes being 

aimed in the law and the actual applications. Accordingly, some interviews were conducted 

with Ankara Metropolitan Municipality, District Municipalities and the Ministry of 

Environment and Urban Planning. 

Keywords:Urban Regeneration, Risky Area, Urban Rent 

                                                 
1 Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, ġehir ve Bölge Planlama Bölümü, Ġstanbul: 

bektasysn@gmail.com 
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Giriş 

Kentlerin nüfus, ulaĢım vb. temel parametrelerinden birinden fazla değiĢim meydana 

geliyorsa bu sürece dönüĢüm denilebilir
2
. Bu süreçte özellikle büyük kentler 

devamlı değiĢim ve dönüĢüm içerisinde bulunmaktadır. Bu değiĢim ve dönüĢüm 

süreci içerisinde kentsel mekana iliĢkin birçok yasal düzenlemeler yapılmıĢtır
3
. 

Ancak özellikle 2000‘li yıllardan sonra baĢlayan yasal değiĢiklikler ve ortaya 

konulan yeni yasalar, kentsel dönüĢümün niteliğini ve hızını büyük ölçüde 

değiĢtirmiĢtir. Hem yapılan yasal düzenlemelerde, hem de verilen yetkiler kent ile 

ilgili mekânsal kararların giderek merkezileĢmesine neden olmuĢtur. Türkiye‘nin 

büyük metropollerinde özellikle kent merkezlerinde ve rantı yükselmiĢ alanlarında 

dönüĢümde aynı projeler uygulanmakta, yerel özellikler ve yerel sorunlar göz ardı 

edilebilmektedir. Yasaların verdiği olanaklarla birlikte dönüĢümde yetki tek bir 

kurumda ve aynı zamanda tek bir kiĢi üzerinde toplanabilmektedir.  

Bu çalıĢmada 2012 yılında yürürlüğe giren 6306 sayılı yasa kapsamında, ―Riskli 

Alan‖ ilan edilen bölgelerin Ankara kenti örneği üzerinden incelenmektedir. 

ÇalıĢma metodolojik açıdan iki bölümden oluĢmaktadır. ÇalıĢmanın ilk bölümünde 

6306 sayılı yasanın yasal çerçevede nasıl realize olduğu tartıĢmaya açılmakta, yasal 

boyutta ortaya çıkan sorunlar ve yetki aktarımları tespit edilmektedir. ÇalıĢmanın 

ikinci bölümünde ise, bu yasada amaçlanan “fen ve sanat norm ve standartlarına 

uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevreleri...” gibi hedeflerin gerçekle ne kadar 

uyumlu olduğu, riskli alan ilan edilen bölgelerin gerçek riskli alanlara mı, yoksa 

baĢka bölgeleri mi yöneldiği, riskli alan ilan edilme gerekçeleri, riskli alanda riskli 

yapı tespitinin yapılıp yapılmadığı, riskli alan ilan edilmeden önceki mevcut 

durumu, riskli alan ilan edilen bölgelerdeki standartlarının neler olduğu, riskli 

alanlarda yetki devrinin yapılıp yapılmadığı vb. sorularının cevabı aranmaya 

çalıĢılmaktadır. Özetle bu çalıĢma; yasada amaçlanan iyimser tavırlar ile gerçekte 

yapılan uygulamaların ne olduğunun resmini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu 

amaçla Ankara BüyükĢehir Belediyesi, Ġlçe Belediyeleri, Çevre ve ġehircilik 

Bakanlığı ile görüĢmeler yapılmıĢtır. 

1. 6306 sayılı kanunun yasal boyutta ortaya çıkan sorunları ve yetki 

aktarımları 

 2012 yılında yürürlüğe giren 6306 sayılı ―Afet Riski Altındaki Alanların 

DönüĢtürülmesi Hakkında Kanun‖ kapsamında üç tip alanda uygulama 

yapılabilmektedir. Bunlar riskli alan, rezerv alan ve riskli yapı‘dır. Bu alanlardan 

riskli alan bakanlık/idare teklifi ve bakanlar kurulu kararıyla verilebilmektedir. 

Rezerv alan ve riskli yapı ise bakanlıkça belirlenebilmektedir. Yasa da neredeyse 

tüm yetkiler Çevre ve ġehircilik Bakanlığında toplanmıĢtır. Riskli alan ilan edilme 

gerekçeleri iki madde de toplanmıĢtır. Bunlar zemin yapısı veya üzerindeki 

                                                 
2 Ġlhan TEKELĠ‘nin ―Ġstanbul: Siyaset, Ekonomi, Mekan; Prof. Dr. Kemali SaybaĢılı anısına‖ 

baĢlıklı sempozyumda YTÜ‘de  12.04.2013 tarihinde yaptığı konuĢmasından derlenmiĢtir.  
3 775 sayılı Gecekondu Kanunu; 2981 sayılı Ġmar Affı Kanunu, 5366 sayılı Yıpranan Tarihi 

ve Kültürel TaĢınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve YaĢatılarak Kullanılması 

Hakkında Kanun, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların 

DönüĢtürülmesi Hakkında Kanun; vb. 

http://spm.ku.edu.tr/?p=1052
http://spm.ku.edu.tr/?p=1052
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yapılaĢma nedeniyle riskli alan ilan edilebilmektedir. Ancak süreci hızlandırmak 

adına bu kavramlar geniĢ ve belirsiz tutulmuĢtur. Riskli alan büyüklüğü tespit 

edilirken her zaman olmasa da minimum 15.000 m
2 

büyüklük Ģartı belirlenmiĢtir. 

Riskli alan tespiti yapılırken herhangi bir riskli yapı tespiti yapılmamaktadır. 

Yasanın verdiği önemli yetkilerden biride riskli alan sınırları içerisinde olup riskli 

yapılar dıĢında kalan diğer yapılarda da uygulama bütünlüğü bakımından bakanlıkça 

gerekli görülenler yine bu kanun hükümlerine tabi olmaktadır. Yine bu alanlar 

üzerinde bina yıkılmıĢ ve en az 2/3 çoğunluk anlaĢma sağlanamadığı takdirde 

Bakanlık, TOKĠ veya idare ―Acele KamulaĢtırma‖ yetkisini riskli alan içerisinde  

hem riskli yapılarda hem de riskli olmayan yapılar üzerinde kullanabilmektedir. 

Kalan 1/3‘lük kesimini ise kamu yararı adına mı, yoksa baĢka bir gerekçelerle 

mülkiyet hakkına el konulması tartıĢılması gereken baĢka bir boyutu 

oluĢturmaktadır. Uygulama alanındaki maliklere ya ―faiz desteği‖, ya da ―kira 

yardımı yapılabilir‖ denilmektedir. Kira yardımı ise maksimum 18 ay ve 650
4
 TL ile 

sınırlı tutulmuĢtur. Ancak Ġstanbul gibi bir kentteki yaĢam koĢulları düĢünüldüğünde 

çokta yeterli gözükmemektedir. Ayrıca mevcutta evini kredi ile almıĢ olan 

hanehalklarına iliĢkin herhangi bir düzenleme de bulunmamaktadır. Riskli bir binada 

oturan ve  riskin gerçek sorumlularına değil, konut sahiplerine yüklenilmektedir. 

Teknik bir heyet tarafından riskli ilan edilen bir yapıya onbeĢ gün içerisinde itiraz 

edilebilmektedir. Ancak mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı alma yetkisi 

bulunmamaktadır.  

Bakanlık, TOKĠ veya idare bu üç tip alanda her türlü imar ve yapılaĢma iĢlemlerini 

geçici olarak durdurabilmektedir. Kanunla birlikte Bakanlık riskli alan, rezerv alan 

ve riskli yapıların bulunduğu yerlerde:  

 Plan, proje, arazi ve arsa düzenleme iĢlemleri ile toplulaĢtırma yapmaya, 

 Trampa, mülkiyet ve imar haklarını bir baĢka alana aktarmaya, 

 Menkul değere dönüĢtürmeye, 

 ĠnĢaat yapmaya veya yaptırmaya, arsa paylarını belirlemeye, 

 Kat mülkiyeti kanunundaki esaslara göre paylaĢtırma, paylara ayırmaya 

veya birleĢtirmeye, sınırlı ayni hak tesis etmeye yetkili kılınmıĢtır. 

Bakanlık riskli alan veya rezerv alanlarda özel kanunlar ile her tür ölçekteki 

planlama iĢlemlerine esas teĢkil edecek standartları belirlemeye, bu standartlar ile 

plan kararları veya özel standartları ihtiva eden planlar yapmaya, onaylamaya, 

kentsel tasarım projeleri yapmaya yetkilidir. Riskli alanlarda sosyal donatıların 

yeniden organize edileceği vurgulansa da bu alanlarda belirlenen standartların ne 

olduğuna dair kanunda herhangi bir açıklama bulunmamaktadır. Ayrıca bu yapılacak 

olan yeni sosyal donatı mahalle ölçeğinde kalacak kentin üst ölçekli planlarıyla 

uyumsuzluğa sebep olabilecek, bütüncül planlama yaklaĢımından uzaklaĢılacaktır. 

Bakanlık isterse TOKĠ veya idareye yetki devri verebilmektedir. Hazine dıĢındaki 

kamu idarelerinin mülkiyetinde bulunan taĢınmazlardan görüĢ alınarak bakanlar 

kurulu kararıyla, bakanlığın talebi üzerine TOKĠ veya idareye bedelsiz olarak 

devredilebilmektedir. Yine bu kanun uyarınca yapılacak olan planlarda; imar 

kanunu, orman kanunu, askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgeleri kanunu, turizm 

                                                 
4 2013 yılı Ġstanbul, Ankara ve Ġzmir kentlerindeki değerdir. 
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teĢvik kanunu, kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu, kıyı kanunu, mera 

kanunu, yıpranan tarihi ve kültürel taĢınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve 

yaĢatılarak kullanılması hakkında kanun vb. kanunların engelleyici hükümleri ve 

diğer kanunların bu kanuna aykırı hükümleri uygulanamamaktadır. Bu Ģekilde 

bakanlık riskli alan veya rezerv alanda yukarıda belirlenen kanunlardaki 

hükümlerden sıyrılıp, kendi hükümlerini sürdürebilecektir. 

Kanunda dikkat edilmesi gereken bir baĢka husus, kentlerimizde kaçak yapılaĢmanın 

hala hızla devam ediyor olmasıdır. Yapıların eski ve ekonomik ömrünü tamamlamıĢ 

olması gerekmemektedir. Kent planlarının birçoğu 1999 depremine göre yeniden 

revize edilmemiĢtir. 1999 depremi öncesinde planların çoğu gözlemsel bir analiz 

yapılmaktaydı ve ayrıntılı jeolojik ve jeoteknik etütleri bulunmamaktadır. Çoğu 

yerel yönetim hala bu eski planlar üzerinden ruhsat vermeye devam etmektedir. Bu 

alanların zemininin yerleĢime uygun olup olmadığı Ģu an için bilinmemektedir. Bu 

yüzden Çevre ve ġehircilik Bakanlığı‘nın belediyeler tarafından yapılan baĢvuruları  

daha dikkatli bir Ģekilde değerlendirmesi gerekliliği, yasanın çıkarılıĢ amacına 

uygunluk açısından önem arz etmektedir
5
. 

2. Riskli Alan İlan Edilen Bölgeler ve Risklilik Gerekçeleri 

ÇalıĢmanın bu bölümünde Ankara‘da riskli alan ilan edilen bölgelerdeki süreçlere 

iliĢkin bilgi toplamak amacıyla Çevre ve ġehircilik Bakanlığı, Ankara BüyükĢehir 

Belediyesi ve Altındağ Belediyesi ile görüĢmeler yapılmıĢtır. Bu görüĢmelerde riskli 

alan talebi gelen kurum, alan büyüklüğü, bina sayısı, nüfus, birim sayısı, risklilik 

gerekçeleri vb. konularda görüĢmeler gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu bölümde öncelikle 

riskli alan ilan edilen bölgeler hakkında niceliksel verilere yer verilecek daha sonra 

yapılan görüĢmeler aktarılacaktır.  

Altındağ Ġlçesi sınırları içerisinde bulunan Atıfbey-Hıdırlık Tepe ve ĠsmetpaĢa 

Mahalleleri (Bkz. Ek-1) Ankara‘nın ilk gecekondu bölgelerinden biridir. Daha önce 

Ankara BüyükĢehir Belediyesi tarafından Belediye Kanunun 73. maddesi uyarınca 

kentsel dönüĢüm alanı olarak ilan edilmiĢtir. Ancak daha sonra yine Ankara 

BüyükĢehir Belediyesi talebiyle 2013 Ocak ayında riskli alan ilan edilmiĢtir. Bu alan 

üç mahalleyi kapsamaktadır ve 105 ha büyüklüğündedir. Alanda toplam 6289 adet 

bina bulunmakta ve 22680 kiĢi yaĢamaktadır. Bölgedeki binaların %90‘dan fazlası 

gecekondudur. Bakanlık tarafından Ankara BüyükĢehir Belediyesine yetki devri 

yapılmıĢtır ancak kontrol merci yine bakanlıktadır. Bu bölge uygulama aĢamasına 

geçmemiĢtir. Planlama süreci devam etmektedir.  

Altındağ Ġlçesi sınırları içerisinde Atıfbey-AktaĢ Mahallelerini hemen bitiĢiğinde 

bulunan Gültepe Mahallesi, Feridun Çelik Mahallesi, Önder Mahallesi, Hacılar 

Mahallesi, ÇalıĢkanlar Mahallesi ve Seyfi Demirsoy Mahallesi (Bkz. Ek-

2,3,4,5,6,7), Altındağ Belediyesini teklifiyle 2013 Mayıs ayında riskli alan olarak 

ilan edilmiĢtir. Bu mahallelerden Seyfi Demirsoy Mahallesi hariç diğer mahallelerin 

hepsi üzerindeki yapılaĢma (gecekondu) sebebiyle riskli alan ilan edilmiĢtir. Bölge 

toplam 141,5 ha büyüklüğündedir. Toplam 2247 bina bulunmakta ve 23912 kiĢi 

yaĢamaktadır. Bu mahallelerden Gültepe 3,52 ha, Seyfi Demirsoy 32,7 ha, 

BeĢikkaya, Feridun Çelik 64 ha, Hacılar 4,9 ha, Önder 15 ha, ÇalıĢkanlar 19 ha 

                                                 
5 TMMOB, Mimarlar ve ġehir Plancıları Odası açıklamalarından yararlanılmıĢtır. 
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büyüklüğündedir. Feridun Çelik ve Önder Mahallelerinde ruhsatsız yapılaĢma ve 

gecekondu niteliğinde olduğu, Hacılar Mahallesi‘nde 1-5 katlı yoğun gecekondu 

nüfusunun bulunduğu, Gültepe Mahallesi‘nde yoğun gecekondu nedeniyle, Seyfi 

Demirsoy (Altınpark bitiĢiğindeki eski toplu konutlar) Mahallesi‘nde ekonomik 

ömrünü tamamlamıĢ can ve mal güvenliği açısından tehlike arz ettiği gerekçesiyle 

riskli alan ilan edilmiĢtir. Seyfi Demirsoy Mahallesi 1970‘li yıllarda toplu konut 

mantığıyla yapılan ve 5 katlı yapılaĢmanın yoğun olduğu bir bölgedir. Altındağ 

Belediyesi tarafından alanda 1-2 tane yapı üzerinde beton ve demir kalitesini kontrol 

eden bir örneklem yapılarak gerekçe raporuna eklenmiĢtir. Gültepe Mahallesi ise 

daha önce Belediye kanunun 73. maddesi uyarınca dönüĢüm alanı ilan edilmiĢtir ve 

toplam 4 etaptan oluĢmaktadır. Gültepe Mahallesi‘nin ilk etabı 2008, ikinci etabı 

2011, üçüncü etabı 2013 yılında tamamlanmıĢ olup hak sahiplerine teslim edilmeye 

baĢlanmıĢtır. 4. Etabı ise riskli alan ilan edilmiĢtir ve Gültepe Mahallesinin son 

dönüĢüm etabıdır. Bu bölgede AFAD‘ın (Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığı) 

ÇalıĢkanlar Mahallesi için görüĢü incelendiğinde; afete maruz kalan alanların 

olduğu, kaya düĢmesinin tehlikesi sebebiyle toplamda 30 konutun etkileyebileceği 

ve varsa imar planına esas jeolojik ve jeoteknik etüt raporları yerel idarelerden temin 

edilip dikkate alınması gerekliliği belirtilmiĢtir. Ancak dikkate alınması önerilen bu 

zemin raporlarının 1999 öncesinde üretilip üretilmediğine iliĢkin herhangi bir 

açıklama bulunmamaktadır. 

Çankaya Ġlçesi sınırları içerisinde bulunan Namık Kemal Mahallesi (Saraçoğlu) 

bakanlık önerisiyle 2013 ġubat ayında ilan edilmiĢtir (Bkz. Ek-8). Bu bölge Jansen 

planında üst düzey memurlar için önerilen ilk toplu konut projesidir. Bu alan 11,38 

ha büyüklüğündedir. Halihazırda lojman olarak kullanılmaktadır. Alanda 71 bina 

bulunmakta ve toplam 2756 kiĢi yaĢamaktadır. Bu alana iliĢkin Çevre ve ġehircilik 

Bakanlığı ile yapılan derinlemesine mülakatta:   

―Namık Kemal Mahallesinin ilan gerekçesi yapı stokunun çok köhnemiĢ olmasıdır... 

Özellikle 3 tane blok için müdahale edilmesine iliĢkin milli emlak genel müdürlüğü 

tarafından hazırlanan bir rapor bulunmaktadır... Bu üç blokta güçlendirilmesi 

gerektiği hatta binaların yıkılıp yeniden yapılmasının güçlendirmeden daha maliyetsiz 

daha uygun olacağı zamanında tutulmuĢ raporları var... ondan sonra herhangi bir 

çalıĢma yapılmamıĢ... Namık Kemal‘de ilan gerekçemiz kesinlikle yıkmak değil... 

Kuruldan da yapıların güçlendirilmesine iliĢkin izin aldık... Ģu anda kurul bize izin 

verdi... bir yargı süreci var... yapılar tescilli ancak içinde hiçbir Ģey kalmamıĢ... bir 

özelliği kalmamıĢ... biz bu yapıların içindeki sonradan yapılanları sökeceğiz.. yapının 

taĢıyıcı sistemine bakacağız ve restorasyona yönelik proje hazırlayacağız... bizim 

Namık Kemal‘de yapmak istediğimiz sadece orası kentin en göbeğinde bir nokta... Ģu 

anda Kızılay Ankara‘da giderek köhneyen bir merkez konumuna doğru gidiyor... 

Kızılay‘a gidipte vakit geçirebileceğiniz bir nokta yok... biz oranın lojman olarak 

kullanılmasını istemiyoruz... oradaki yapıları bir yenileyelim, restore edelim... 

fonksiyon değiĢikliği yapalım... Ģu anda orası yaĢayan bir yer olsun... STK‘lara yerler 

verilsin içlerinde... meslek odalarına yerler verilsin... bizim derdimiz oranın halkın 

kullanımına açılması... Namık kemalde hiç kimseye yetki devri yapmadık... Kanun 

uyarınca ticaret odasına yetki devri gibi bir Ģeyimiz yok... ticaret odası veya mimarlar 

odası proje üretir getirir bakanlığa sunar bakanlıkta uygun görürse o projeyi 

onaylar...‖ 

ġeklinde görüĢlerini bildirmiĢtir. Çankaya ilçesi sınırları içerisinde bir diğer alan ise 

Karakusunlar ve ġirindere Mahalleleridir (Bkz. Ek-9). Alan toplam 17,30 ha 

http://www.afad.gov.tr/


Yasin BektaĢ 

198 

büyüklüğündedir. Toplamda 243 bina bulunmakta ve 972 kiĢi yaĢamaktadır. Alan 

Ankara BüyükĢehir Belediyesi teklifiyle 2013 Haziran ayında riskli alan ilan 

edilmiĢtir. Alanın riskli alan ilan edilme gerekçesi üzerindeki yapılaĢma ve lokal 

toprak kayması nedeniyledir. 2981 sayılı af yasası kapsamında kısmen tapu tahsis 

belgelilerin yoğunlukta olduğu bir bölgedir. Proje aĢaması devam etmektedir. 

Çankaya Ġlçesi sınırları içerisinde bir diğer ise Ġlker, Metin AkkuĢ ve Yukarı 

Dikmen (Dikmen Vadisi kentsel dönüĢüm projesi son etapları) Mahalleleridir (Bkz. 

Ek-10). Bu mahalleler hem jeolojik yapı hem de üzerindeki yapılaĢmalar sebebiyle 

Ankara BüyükĢehir Belediyesi teklifiyle 2013 Ocak ayında riskli alan ilan edilmiĢtir. 

Alan 189 ha büyüklüğündedir. Toplam 1940 bina bulunmakta ve toplam 2367 kiĢi 

yaĢamaktadır. Dikmen Vadisi‘nde gecekondu bölgesi 1980‘li yıllardan günümüze 

kapsamlı bir dönüĢüm projesi baĢlatılmıĢtır. Riskli alan ilan edilmeden önceki 

mevcut durumunda, belediye kanunun 73. Maddesi uyarınca çalıĢma yapılmaktaydı. 

Ancak 6306 sayılı yasanın kira yardımı gibi maddi desteklerinden faydalanmak için 

riskli alan ilan edildiği belirtilmiĢtir. Çankaya ilçesi sınırları içerisinde son riskli alan 

ise Akpınar Mahallesi‘dir (Bkz. Ek-11). Alan 1,07 ha büyüklüğündedir. Toplam 7 

bina bulunmakta ve 308 kiĢi yaĢamaktadır. Bu alan Ankara BüyükĢehir Belediyesi 

teklifiyle 2013 ġubat ayında riskli alan ilan edilmiĢtir.  Akpınar Mahallesi heyelan 

bölgesinde bulunmaktadır. Bu bölge daha önce afete maruz bölge ilan edilmiĢtir. 

Alanın aĢağı kısmındaki bir inĢaat çalıĢması sebebiyle zemininde bir hareket 

meydana gelerek bu alana ciddi hasar vermiĢtir.  

Mamak Ġlçesi sınırları içerisinde Araplar, Derbent, Köstence, Dostlar Mahalleleri 

üzerinde yoğun gecekondulaĢma sebebiyle Ankara BüyükĢehir Belediyesi teklifiyle 

2013 Ocak ayında riskli alan ilan edilmiĢtir. Bu bölge 168 ha büyüklüğündedir. 

Toplam 1061 bina bulunmakta ve 4200 kiĢi yaĢamaktadır. 

Bakanlık ile yapılan görüĢmeler sonucunda Ankara‘da riskli alan ilan edilen 

bölgelerin hiç birinde uygulama yapılmadığı ve planlama çalıĢmalarının devam 

ettiği belirtilmiĢtir. Riskli alan ilan edilme gerekçeleri ve süreçleri incelendiğinde; 

zemin yapısı veya üzerindeki yapılaĢma sebebiyle Ankara çeĢitli bölgelerde riskli 

alan ilanı gerçekleĢtirilmiĢtir. Ancak bu ilan süreçleri riskli alan tanımı büyük ve 

belirsiz durmaktadır. Çünkü riskli alan örnekleri incelendiğinde aynı alanda farklı 

kurumlar parça parça riskli alan ilan taleplerinde bulunmuĢ ve sonuçta riskli alan 

ilanı gerçekleĢtirilmiĢtir. Örneğin; Altındağ Ġlçesi sınırları içerisinde Altındağ Tepesi 

Gecekondu Bölgesi‘nde bulunan riskli alanların aynı bölgede bulunmasına rağmen 

bir kısmı BüyükĢehir belediyesi tarafından diğer bir kısmı ise ilçe belediyesi 

teklifiyle riskli alan ilan edilmiĢtir. Planlı kentleĢme terimiyle ortaya çıkılan 

dönüĢüm uygulamaları sonucunu izlediğimizde, dönüĢüm modeli yine parçacıl 

uygulamaların ötesine geçilemediği ve bütüncül planlama anlayıĢında uzaklaĢıldığı 

görülmektedir.     

Riskli alan ilan edilme süreçlerinin daha hızlı hale getirebilmek adına risklilik 

gerekçeleri geniĢ tutulmakta ve ilk aĢamasında alanların ayrıntılı raporları 

istenilmemektedir. Riskli alan ilan edilen bölgelerde riskli yapı tespiti 

yapılmamaktadır. Özetle riskli alan sadece bir sınır ilanı olarak algılanmaktadır. 

Ancak gecekondu ve kaçak yapılaĢma dıĢında ekonomik ömrünü tamamlamıĢ olan 

alanlarda 1-2 adet bina üzerinden beton ve demir kalitesini içeren bir rapor 

istenilebilmektedir. Ancak bu örneklem büyüklüğünün % kaç olduğuna iliĢkin 
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herhangi bir açıklama bulunmamaktadır. Ankara‘daki riskli alan ilan edilen bölgeler 

incelendiğinde toplam 634 ha (Elmadağ Ġlçesi hariç) büyüklüğündedir. Bu alanın 

yaklaĢık %91‘i gecekondu ve kaçak yapılaĢmanın bulunduğu bölgelerde 

yoğunlaĢmakta ve büyük bir kısmı da daha önce belediye kanunun 73. Maddesi 

uyarınca ilan edilen bölgelerden oluĢmaktadır. Ancak olası bir deprem anında 1-2 

katlı gecekondular yerine hem zeminindeki taban suyu yüksekliği hem de üzerindeki 

13-15 katlı kaçak yapılaĢmanın bulunduğu bir Demetevler bölgesi riskli alan ilan 

edilme aciliyeti daha önem kazanmaktadır. Bu ve benzeri konular üzerine Çevre ve 

ġehircilik Bakanlığı ile yapılan görüĢmeler Ģu Ģekildedir
6
: 

Olası bir deprem anında Demetevler can ve mal güvenliği açısından ciddi risk 

taşıyormıyor mu? 

―Demetevler ile ilgili çalıĢmada var. ġu anda orası direkt riskli alan olarak ilan 

edilmedi, Ģu anda oranın durumunun kestirilmesine yönelik master plan çalıĢması 

baĢlatıldı. Bu master planda oradaki yapıların genel durumu tespit edilecek. Orası çok 

yoğun bir bölge, oranın stratejileri belirlenecek, riskli yapı için hızlı tespit yöntemi 

uygulanacak hem de dönüĢümün stratejisi belirlenecek, çok yoğun bir bölge 

dönüĢümü kolay değil onun için rezerv alanlar bulunacak finans modelleriyle, önce 

bir yöntem çalıĢması planlıyoruz, ancak yöntem çalıĢmasıyla birlikte oradaki risk 

durumu da tespit edilecek.....Orada yoğun bir bölgede, eğer yine aynı yoğunlukta 

yapılaĢma mümkün değilse,... eğer zemin sağlam ancak yapı kalitesi düĢük çıkarsa 

parça parça oradaki yapıları etap etap yapılar yıkılacak yeniden yapılacak... vatandaĢ 

bir müddet kiraya çıkacak tekrar yapısına dönecek öyle bir yol olabilir...  ancak zemin 

durumu oradaki aynı yoğunluğu karĢılamıyorsa bu sefer alternatif rezerv alanlar bulup 

oraya taĢımamız gerekecek...‖ 

Riskli alanda veya riskli yapıda genel olarak yoğunluk artırılıyor mu? 

―Sonuçta vatandaĢta bunun içerisinde en çok gelen talep emsal artıĢı 2 kat fazladan 

alırsam... müteahhit‘e veririm bulunduğum konutu yenilemiĢ olurum,... ana cadde 

boyunca her bina için 2 kat 2 kat ayrı ayrı emsal artıĢı verdiğiniz zaman o aksın 

altyapısını ulaĢım sisteminin o bölgenin sosyal donatısını karĢılayamazsınız. Bu 

kanun çıktığı zaman Türkiye de birkaç kentsel dönüĢüm rantla birlikte ele alınır 

oldu...  bu rant hem idarelerin elde ettiği rant hem de vatandaĢın beklediği rant 

olabilir..1 daireme karĢılık kaç daire vereceksin kentsel dönüĢümün temeli olamaz... 

bizim gibi afet odaklı bir dönüĢüm iddia ediyorsan bunun temeli kesinlikle bu 

değildir... Ben sana biraz destek veriyorum, sen bunu bir nebze kendi cebinden eğer 

bu bölgenin ulaĢım sistemi sosyal donatı altyapısı yeterliyse onu karĢılayacaksa bu 

rant olmayacak Ģekilde bir miktar emsal artıĢı değerlendirilebilir emsal artırımı iĢin 

son noktalarından biri... Fikirtepe de yoğunluğu düĢürme çabası var ama çokta 

düĢüremiyoruz kazanılmıĢ bir hak var...bakanlık mevcut plan tutumu yoğunluk 

artıĢını negatif olarak değerlendiriliyor, alan bazındaki uygulamalar sosyal donatılarla 

birlikte kent estetiğine de uygunluğu sağlanıyor alandaki uygulamada kentsel tasarım 

Ģartı mutlaka var... 

Kanunda 3194 sayılı imar kanunundaki standartlara uyulma zorunluluğu 

kaldırılmış. Planlamaya esas teşkil edecek yeni standartlar nelerdir? 

Yapılan bütün uygulamalarda o standartlara uyuluyor aslında bunun imar kanunda 

yapılması gereken bir düzenleme... biz o standartları plan bazında arıyoruz bu yanlıĢ,  

bu uygulamayı kolaylaĢtırmaya yönelik bir Ģey...  

                                                 
6 Vurgu eklenmiĢtir. 
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Belediye Kanunun 73. Maddesinde de amaç aynıydı. Bu alanlar neden riskli 

alan ilan edilmeye başlandı? 

―Ben bir belediye baĢkanı olsan 73. Madde uyarınca bir ilan yapmam bakın Ģu anda 

belediyeler ihaleye çıkacak... Ortalama bir 40 ha‘lık bir alanda iĢlem yaptığınız zaman 

ihale etmeye çalıĢtığınız takdirde sadece proje oda fiyatlarıyla hesapladığınız zaman 1 

milyon lira maliyet çıkar... Ģu anda bir belediye riskli alan ilan ettiği zaman 

Ģartnamesini bana gönderip ben bu bölgede uygulama yapacağım dediği zaman 

hemen kaynağı aktarıyoruz ihale sonrası için; Ģimdi ben belediye baĢkanı olsam neden 

gidiyim 73. madde uyarınca ilan edeyim de bütçeyi kendim karĢılayayım, 73. Madde 

uyarınca yaptığım kentsel dönüĢümde de vatandaĢa kira yardımı kendim vereceğim, 

proje giderlerini kendim vereceğim, kamulaĢtırma gerekiyorsa eğer kendim 

vereceğim... ben belediyeye diyorum ki proje alanı içerisinde hazine arazisi varsa 

bunu proje için kullanabiliyorum, hazine arazisini tahsis edebilirim, sana kira yardımı 

yaparım, sana proje giderini veriyorum ama sen bu maliyetleri projeye 

yansıtmayacaksın. Proje giderleri azaldığı için kısmen daha düĢük yoğunluklu 

yapacaksın. Ama dediğiniz gibi kanunun yürütmeyi durdurma kararı alınmaması bir 

uygulama kolaylığı, burada plan onamasında bizim mekansal planlama genel 

müdürlüğü bütün belediyelerin burnundan getiriyor, çok ciddi yoğunluk artıĢ talepleri 

gelse bile aĢağısı baya bi o konuda Ģey yapıyor, 73. madde onların daha çok iĢine 

geliyor ama burada bakanlık onu tutuyor, ben sana kaynak aktarıyorum bu iĢin 

sorumluluğu bende burada uygulanabilecek kötü uygulamalar vatandaĢın mağduriyeti, 

yaptığın dönüĢüm uygulamasının tasarım ve planlama açısından baĢarısızlığı, beni 

bağlar o yüzden...‖  

Riskli alan üzerindeki alanın % kaçı riskli yapıdır? Bu araştırılıyor mu? 

―Biz onu çok geniĢ tutuyoruz Ģundan dolayı bir ambulansın itfaiyenin tehlike anında 

giremeyeceği kadar çarpık ve dar sokaklar bile bizim için bir risk bunun için çerçeve 

çok geniĢ, mesela ilan ettiğimiz alanlar bir kısmı zemin nedeniyle bir kısmı üzerindeki 

yapılaĢma nedeniyle, hem yapısal Ģeylere bakıyoruz, belediyesine gidiyoruz belli 

yapılarda riskli yapı analizi yapılıyor yoksa hepsi maliyetli ve uzun süren bir iĢ, bunun 

yerine bir örneklem alıyor ve buralar genelde risklidir veya illa böyle bir uygulama 

raporu olmasa da kent içerisinde farklı bir doku çarpık sokaklar çarpık yapılaĢmıĢ 

alanlar o bölgenin yapıldığı dönemdeki ruhsatsız olarak yapılmıĢ olması bile bir risk 

Ģeyidir bunların hepsi bir risk faktörü olarak değerlendirilebiliyor...‖  

Altındağ Belediyesi Ġmar müdürü ile yapılan görüĢmede ise; riskli alan ilan edilme 

gerekçeleri olarak alanda çarpık yapılaĢma gecekondu gibi nedenlerden dolayı 

bölgede riskli alan talebinde bulunduklarını belirtmiĢtir. Önceden kentsel dönüĢüm 

alanı olan yerlerin daha sonra neden riskli alana dönüĢtürüldüğü sebebi olarak; 

bakanlıkla yapılan görüĢmelere benzer olarak alandaki proje giderlerinin bakanlık 

tarafından karĢılanıyor olması, alandaki tüm haneler ile anlaĢmak zorunda 

kalmadıklarını belirten imar müdürü, önceden kentsel dönüĢüm alanında bir 

hanehalkıyla bile anlaĢılamaması proje uygulanmasında sorun oluĢturduğunu 

belirtmiĢtir. ġu anda ise böyle bir zorunlulukların kalmadığını 2/3 çoğunluk ile 

anlaĢmasının yeterli olduğunu veya aksi durumda acele kamulaĢtırma yetkilerinin 

kullanıldığını belirtmiĢtir. Daha önce kentsel dönüĢüm alanı olup Ģu anda riskli alana 

dönüĢtürülen bölgelerin imar planlarının revize edileceğini belirtmiĢtir. Ancak 

planlama süreci devam ettiği yeni imar durumuyla ilgili veri elde edilememiĢtir. 

Gecekondu alanlarında daha önce yıkım parası verildiği ve bu ücretin kira yardımı 

gibi düĢünüldüğünü belirtmiĢtir, Ģimdi ise yıkım ücretlerinin gecekondu hanehalkı 
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tarafından karĢılandığını ve hanelerin aleyhine olan bir durum olarak 

değerlendirmiĢtir.  

Sonuç Yerine 

Bu çalıĢma 6306 sayılı yasa kapsamında riskli alan ilanlarını Ankara kenti örneği 

üzerinde incelemiĢtir ve araĢtırmanın ilk bulgularını sunmuĢtur. Ġlk bulgular 

sonucunda riskli alanların %90‘lık bir kısmının önceden belediye kanunun 73. 

maddesi uyarınca kentsel dönüĢüm alanı ilan edilen bölgelerde yoğunlaĢtığı tespit 

edilmiĢtir. Yasada belirlenen acele kamulaĢtırma yetkisi ve bakanlıktan alınabilen 

maddi destekler gerekçesiyle bu alanların birer birer riskli alana dönüĢtüğü son 

günlerde gözlemlenmektedir. Ancak olası bir deprem anında daha riskli bölgeler 

veya gece-gündüz nüfusunun farklı alanlarda yoğunlaĢtığı bölgeler dikkat edilmesi 

gereken baĢka bir husustur. ġu andaki sistemde bir yandan riskli yapı üretimi devam 

ederken, diğer yandan riskli yapı yıkım süreciyle karĢı karĢıya kalınmaktadır. 

Örneğin; Kuzey Ankara Kentsel DönüĢüm Alanı kentin üst ölçekli planlarında 

heyelan bölgesi olarak belirlenmiĢtir. Bu bölge inĢa halindeyken iki blokta kayma 

yaĢandığı için blokların yerlerinin değiĢtirildiği baĢbakanlık yüksek denetleme 

kurulu raporlarında ifadesini bulmuĢtur.
7
 Bu süreçte öncelikle kentlerde riskli 

alanların ve yapıların oluĢumu engellenmelidir. Riskli alan ilan edilen bölgelerde 

―deprem, yasadıĢılık, plansız kentleĢme‖ terimleri kullanılarak bölgedeki sorunların 

çözüleceği iddiasıyla ortaya çıkılmakta, ancak oluĢturulan dönüĢüm modelinde 

parçacıl riskli alanların ötesine geçilememekte ve bütüncül planlama anlayıĢından 

uzaklaĢılmaktadır. Bu süreçte dönüĢümün sadece bir konut takası ve inĢaat 

hesaplarının tutturulması olarak düĢünülmesi yeni kentsel sorunları oluĢturacağı 

açıktır. 

Bu süreçte deprem, sel gibi her türlü riskten sakınarak planlama ve yapılaĢmanın 

gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu yüzden riskli alanlarda, riskli yapılarda ve rezerv 

alanlar üzerinde rant sürecinin yaĢanmaması adına, bakanlığın bu süreçte teklif 

edilen projeleri daha dikkatli bir Ģekilde incelemesi önem kazanmaktadır. 

 

Notlar: 

Bu çalıĢmada yapılan görüĢmelerdeki katkıları için Altındağ Belediyesi Ġmar Müdürü, Çevre 

ve ġehircilik Bakanlığında görevli Ģehir plancılarına teĢekkürlerimi sunarım. 

 

Referanslar: 

(http:// www.kentseldonusum.gov.tr, 07.09.2013). 

Ġlhan TEKELĠ‘nin 12.04.2013 tarihinde ―Ġstanbul: Siyaset, Ekonomi, Mekan; Prof. Dr. 

Kemali SaybaĢılı anısına‖ baĢlıklı sempozyumda YTÜ‘de  yaptığı konuĢması.  

TMMOB, ġehir Plancıları Odası Haber Bültenleri, 2012-2013. 

 

                                                 
7 Necati Uyar‘ın 7 Mart 2013 tarihinde ―Kentsel DönüĢüm ve Çevre Hukuku‖ Konferansında 

yaptığı konuĢmasından derlenmiĢtir. 

http://www.tesev.org.tr/
http://www.tesev.org.tr/
http://spm.ku.edu.tr/?p=1052
http://spm.ku.edu.tr/?p=1052
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EKLER: Kaynak: www.kentseldonusum.gov.tr 

 
Ek 1: Altındağ Ġlçesi Atıfbey-Hıdırlık Tepe-ĠsmetpaĢa Mahalleleri Riskli Alan Sınırı  

 
 

 

Ek 2: Altındağ Ġlçesi Gültepe Mahallesi 4. Etap Riskli Alan Sınırı   

 
 

 

Ek 3: Altındağ Ġlçesi Önder Mahallesi Riskli Alan Sınırı  
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Ek 4: Altındağ Ġlçesi BeĢikkaya Mahallesi Riskli Alan Sınırı   

 
 

Ek 5: Altındağ Ġlçesi ÇalıĢkanlar Mahallesi Riskli Alan Sınırı   

 
 

Ek 6: Altındağ Ġlçesi Hacılar Mahallesi Riskli Alan Sınırı   

 
Ek 7: Altındağ Ġlçesi Seyfi Demirsoy Mahallesi Riskli Alan Sınırı  
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Ek 8: Çankaya Ġlçesi Namık Kemal Mahallesi Riskli Alan Sınırı   

 
 

 

Ek 9: Çankaya Ġlçesi Karakusunlar Mahallesi Riskli Alan Sınırı   

 
Ek 10: Çankaya Ġlçesi Dikmen Vadisi Riskli Alan Sınırı   
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Ek 11: Çankaya Ġlçesi Akpınar Mahallesi Riskli Alan Sınırı   

 
 

 

Ek 12: Mamak Ġlçesi Araplar, Derbent, Köstence ve Dostlar Mahalleleri Riskli Alan Sınırı  

 



 

 



 

 

 

Tarihi Kent Merkezlerinin Korunmasında “Yerel 

Koruma Kapasitesi” Kavramı 

Burak Belge
1
  

 

 

 

 

 

Öz: Türkiye‟de tarihi kent merkezlerinde uygulanmakta olan benzer nitelikte kentsel koruma 

çalışmaları olmasına rağmen, planlama, yönetim ve koruma uygulamaları çerçevesinde 

değerlendirdiğimizde, bazı koruma çalışmalarının diğerlerine göre daha başarılı olduğu 

görülmektedir. Yazında, kentsel koruma farklı aktörlerin ortak ve sürdürülebilir bir sorumluluğu 

olarak tanımlamaktadır. Bu noktada, yerellik, başka bir ifade ile yerel aktörler, tarihi çevreyle 

olan doğrudan ilişkileri nedeni ile vazgeçilmez bir role sahiptir. Fakat tarihi kent merkezlerinde 

yerel aktörlerin ortak sorumluluklarına dayanan bir paylaşım geliştirilmesinde aktörlerin 

kapasiteleri ile ilişkili problemler bulunmaktadır. Bu nedenle, çalışmada tarihi kent 

merkezlerinin korunmasında yerel kapasitelerin rolü üzerinde durulacaktır. Bu bağlamda, 

öncelikli olarak yerel ölçekteki aktörlerin, tarihi kent merkezleri ve koruma çalışmaları ile 

ilişkileri dikkate alınarak kavramsal bir çerçeve oluşturulacaktır. Bu çerçeve içerisinde tarihi 

kent merkezlerine yönelik koruma müdahaleleri yürüten yerel otoriteler ile yerel toplum 

arasındaki karşılıklı ilişkiyi değerlendirebilmek için “yerel koruma kapasitesi” kavramı 

tanımlanacaktır. Sonuç olarak, aktörlerin koruma çalışmalarına katılım düzeyleri dikkate 

alınarak yerel koruma kapasitesinin tarihi kent merkezlerinin korunmasına etkileri 

değerlendirilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Yerel Koruma Kapasitesi, Kentsel Koruma, Tarihi Kent Merkezleri 

 

Abstract: In Turkey, although there are many similar implemented or ongoing conservation 

interventions, some of historic city centers are in better condition than other ones in terms of 

urban conservation. Conservation discourse describes the conservation of historic city centers 

as a shared and sustaining responsibility of various actors. At that point, locality is essential 

because of near and directs relations with historic environment. However, there are basic 

problems to develop a synergy based on shared responsibilities of local actors in historic 

centers. Therefore, the study focuses on the question of “What is the role of local conservation 

capacity in the conservation of historic city centers as a governance process”. In defined 

context, primarily, a conceptual framework is defined to understand local actors and their 

relations with historic city center. The study essentially discusses local conservation capacity, 

which is determined as an amalgam term of capabilities of local authority and local community. 

Consequently, the influence of varying degree of local conservation capacity on conservation 

processes is evaluated.  

Keywords: Local Conservation Capacity, Urban Conservation, Historic City Centers 

                                                 
1 Öğr. Gör. Dr., Mersin Üniversitesi, Mersin, burak.belge@gmail.com  
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Bu çalıĢmada, benzer nitelik ve kapsamda koruma süreçlerinin iĢletildiği tarihi kent 

merkezlerinde, yerel ilgi gruplarının kapasite ve yeterlilikleri ile planlama, yönetim 

ve uygulamalar çerçevesinde ortaya çıkan farklılıklar üzerinden bir değerlendirme 

yapılacaktır. Bu değerlendirme temel olarak, kentsel korumanın farklı aktörlerin 

ortak sorumluluğuna dayalı bir süreç olması nedeniyle, yerel yönetiĢim kavramı 

çerçevesinde ele alınacaktır.  

Kentsel koruma söyleminde, tarihi kent merkezlerinin korunması merkezi 

hükümetten, yerel otoritelere, STK‘lardan bireylere değiĢen düzeylerde farklı 

aktörlerin ortak sorumluluğu olarak tanımlanmaktadır. Tanımlanan bu sorumluluk 

toplumun her düzeyinde bilinç ve farkındalık gerektirmektedir. Özellikle yerel 

düzeydeki bilinç ve farkındalık düzeyi kritik bir öneme sahiptir. Ancak, Türkiye‘de 

tarihi kent merkezlerinin korunmasında yerel aktörlerin ortak sorumluluğuna 

dayanan bir yönetiĢim sürecinin oluĢturulmasında bazı problemler bulunmaktadır. 

Temel olarak bu problemler, yerel otoritelerin kapasite yetersizlikleri ve sosyal 

kapasite eksikliği olmak üzere iki boyutlu tartıĢılabilir.   

Bir yanda, tarihi kent merkezlerinin yönetimi ve korunması konusunda sorumlu olan 

yerel otoritelerin teknik, mali ve idari kapasite eksiklikleri yerel halkla birlikte ortak 

sorumluluklara dayalı bir görevdeĢlik yaratılamamasına neden olmaktadır. Diğer 

tarafta ise, tarihi kent merkezlerindeki parçalanmıĢ mülkiyet yapısı ilgi grupları ve 

hak sahiplerinin sayısını arttırmaktadır. Mülk sahiplerine ek olarak, tarihi kent 

merkezlerinde organize olmuĢ/olamamıĢ, güçlü/zayıf ve bireysel/ortaklaĢa hareket 

eden esnaf, turist, ziyaretçi gibi ilgi grupları bulunmaktadır. Fakat ilgi gruplarının 

toplumsal kapasite eksiklikleri nedeniyle tarihi kent merkezlerinin korunmasına olan 

katılım düzeyleri ve etkinlikleri düĢük düzeyde kalmaktadır. Bu nedenle, tarihi kent 

merkezleri genel olarak yeteri kadar korunamamakta veya bakımsız kalmaktadır.  

Bu çalıĢmada, kapasite kavramı kiĢilerin veya kurumların öz kapasiteleri ile sınırlı 

kalmayarak daha geniĢ bir çerçevede kiĢiler ve kurumlar arasında beraber iĢ 

yapabilme becerileri ile birlikte değerlendirilecektir. Bu kapsamda ortaya koyulan 

kapasite ise, yerel koruma kapasitesi olarak ele alınacaktır. Yerel koruma 

kapasitesi kurumsal ve sosyal kapasitenin bir bütünü olarak değerlendirilebilir. 

Kurumsal kapasite, kurumun iç kapasitesi ve diğer aktörler ile iliĢkileri tanımlayan 

dıĢ kapasite olmak üzere iki boyutludur. Benzer Ģekilde sosyal kapasite kavramı da 

bireysel kapasite ve toplumsal kapasite olmak üzere iki boyutludur.  

Sonuç olarak, yerel aktörlerin koruma çalıĢmalarına farklı düzeylerdeki katılım 

düzeyleri dikkate alınarak yerel koruma kapasitesinin tarihi kent merkezlerinin 

korunmasına etkileri değerlendirilecek ve ortaya çıkabilecek düzey farklılıklarına 

iliĢkin bir kademelenme (ladder) tanımlanacaktır.  

1. Yerel Yönetişim Süreci olarak Kentsel Koruma 

Bu çalıĢma kapsamında, kentsel planlamada yerel yönetiĢim ve katılım süreçleri ile 

ilgili yazın üzerinde genel bir değerlendirme yapıldıktan sonra, yerel yönetiĢim 

kavramı bir iliĢki ağı olarak değerlendirilecektir. Değerlendirme yerel yönetiĢim 

biçimlerinin karĢılaĢtırılması ve baĢarı ölçütleri üzerinden yapılacaktır. Bu 

bağlamda, ağ kavramı farklı aktör ve ilgi grupları arasındaki yatay ve düĢey 

iliĢkilere odaklandığı için, baĢarı ölçütleri de söz konusu aktörlerin öz kapasiteleri ve 
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iliĢki kurabilme becerileri ile doğrudan iliĢkilidir. Daha açık bir ifadeyle, yerel 

yönetiĢimin baĢarısında aktörlerinin performansları etkin olmaktadır. Bu çerçeve 

içerisinde çok aktörlü ve değiĢken bir yapıda ancak ortak sorumluluklar ile baĢarılı 

olabileceği bilenen kentsel koruma sürecinin, bir yerel yönetiĢim olarak 

değerlendirilmesi yerinde olacaktır. 

Bu nedenle, bu bölümde öncelikli olarak yönetiĢim kavramının tanımı ve geliĢimi 

üzerinden bir giriĢ yapılacaktır. Habermas (1984, 1987) karĢılıklı anlayıĢ ve özgür 

bir konuĢma alanı içerisinde tüm aktörlerin katılımına izin verilen yapıyı ideal bir 

konuĢma durumu olarak tanımlamaktadır. Bu ortam kamu yönetimi alanında 

yönetiĢim ve yerel katılım kavramının geliĢimi için bir dayanak noktası oluĢturur. 

Benzer bir biçimde, Pierre (1999, 376) 1980-90‘lı yıllarda, toplum-devlet iliĢkileri 

ve kapasitesi üzerine ortaya çıkan kurumsallaĢma süreci sonrasında ―yönetiĢim‖ 

kavramının ikinci değerler dizisi sıçrayıĢı olduğunu belirtir. Bu yapı içerisinde 

yöneten olmadan yönetim (governing without government) anlayıĢı olarak ortaya 

çıkan yönetiĢim, zamanla bir süreci birlikte yönetme olarak tanımlanabilmektedir 

(Rhodes, 1996, 625-53). Benzer Ģekilde, yazında (Harpham ve Boateng, 1997, 65, 

Stoker 2002, 17, Graham, vd., 2003, 1-3) yönetim ve yönetiĢim arasındaki temel 

fark sivil toplum olarak ortaya koyulmaktadır. Harvey (1989, 4) ise, kentsel 

yönetiĢim kavramı çerçevesinde, giriĢimciliğin, özellikle 1970‘li yıllar sonrasında 

yerel otoritelere merkezi hükümetlerden aktarılan bazı yetki ve sorumluluklar ile 

ortaya çıktığını vurgulamaktadır. Bu yapı kendi yerel nüfuslarına daha iyi hizmet 

sunmak isteyen yerel otoritelerin açıklığı ile kamu-özel ortaklıklarının 

geliĢtirilmesine ve bu yarıĢmacı ortamın tüm karar-alma süreçlerine yayılarak fark 

yaratmasına sebep olmuĢtur (Harvey, 1989, 7-9). Daha açık bir ifadeyle, beraber iĢ 

yapabilme becerisi daha geliĢmiĢ olan coğrafyalar çevresine göre daha baĢarılı 

olabilmiĢtir. Sonuç olarak, yönetiĢim kavramı için farklı tanım ve sınıflandırmalara 

dayalı kavramsal çerçeveler oluĢturulmuĢtur (Pierre , 2005, 452-453, UN-

HABITAT, 2002, Rhodes, 1996, 653-660, Harpham ve Boateng, 1997). YönetiĢim 

bazı durumlarda sadece bir teori veya kamu-özel ortaklığı olarak 

kavramsallaĢtırılabilmektedir. Bazı durumlarda, sadece resmi süreçlere değil, farklı 

ilgi ve taleplere sahip değiĢken aktörlerin enformel iliĢkilerine de 

dayanabilmektedir.  

Yerel yönetiĢimi bir ağ olarak ele aldığımızda, Rhodes (1996) yönetiĢim kavramının 

yönetim kavramında daha geniĢ bir çerçeveye sahip olduğunu vurgulamaktadır. 

Çünkü en geniĢ bakıĢ açısıyla, yönetiĢim içerisinde kamu otoriteleri dıĢında sivil ve 

özel aktörler de yer almaktadır. Bu aktörler arasında sürekli ve devingen bir iliĢki 

ağı bulunmaktadır. Bu yapı içerisinde karar-alma süreçleri bu aktörler arasındaki 

ortaklıklara ve güvene dayanmaktadır. Bu nedenle, otonom bir yapıdan söz etmek 

olasıdır. Sonuç olarak, yerel yönetiĢim kavramı üzerinde yapılan tartıĢmalar (Rhodes 

1996, Pierre 1999, Davies 2002, Stoker 2002 ve DiGaetano-Strom 2003) dikkate 

alındığında, yönetiĢimin geniĢ kapsamlı ve değiĢken tanımlarının bulunduğu ve 

farklı bakıĢ açılarına göre kavramsallaĢtırılabildiği görülmektedir. Ancak, temel 

olarak kamu-özel-sivil toplum öğeleri arasında değiĢken düzey ve içerikte iliĢkiler 

ağı üzerinden kavramsallaĢtırılabileceği anlaĢılmaktadır.  

YönetiĢim kavramı içerisinde bir diğer önemli tartıĢma alanı da, bir ağ olarak yerel 

yönetiĢimin baĢarısı, dolayısıyla aktör performanslarıdır. Harpham ve Boateng 
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(1997, 74-76), yönetiĢim sürecinde uygun aktörler, aktörlerin kapasitesi, harekete 

geçme becerisi ve izleme süreçlerinin baĢarısını değerlendirmede temel ölçütler 

olarak ortaya koymaktadır. Bu çerçeveyi Kübler ve Heinelt (2005, 11-23) hiyerarĢik 

iliĢkiler yerine yerel aktörler arasındaki iliĢkilerin önemi üzerine üç boyutlu bir 

yapıda kurgulamaktadır. Bu yapıda sivil toplumun güçlü veya zayıf yapısı, yerel 

otoritenin girdi sağlaması ve politika ağlarının açıklığı veya kapalılığı yerel 

yönetiĢimin baĢarısında temel farklılıkları yaratmaktadır.  

Fakat yukarıda ortaya koyulan temel değiĢkenler benzer sosyo-mekansal yapı ve 

zamanda ve aynı ulusal çerçeve içerisinde neden farklı yönetiĢim süreçlerinin ortaya 

çıktığı ve bazı durumlarda baĢarılı olan bu sürecin bazı bağlamlarda baĢarıya 

ulaĢamadığını açıklamakta yetersiz kalmaktadır (Ataöv ve Eraydın, 2011). Ataöv ve 

Eraydın (2011, 119-120) bu farklılığın oluĢmasındaki beĢ önemli değiĢkeni; yerel 

toplumun beraber iĢ yapabilme becerisi, değiĢen nitelikte iliĢkiler, sektörel 

dinamikler, yerel ölçekte yönetim gelenekleri ve bağlam bağımlı bir değiĢken olarak 

yapısal farklılıklardan daha çok yerel dinamikler olarak sıralamaktadır.  

Bu bağlamda, yerel ölçekte yönetiĢim sürecinin iki tarafı olan yerel otoriteler ve 

yerel toplum arasındaki iliĢki vurgulanmaktadır. Ġki tarafında kendi iç kapasitesi 

olduğu kadar birbirleriyle iliĢkileri de ön plana çıkmaktadır. Bu çerçevede, bağlam 

bağımlı bir yapı olan yerel yönetiĢimin baĢarısında yerel otorite ve toplumun karar 

alma süreçlerine katılım düzeyleri önem arz etmektedir. Katılım düzeylerini ise 

tarafların kapasiteleri belirlemektedir. Farklı aktörlerin ortak sorumluluğu olarak ele 

alınan kentsel korumanında bir iliĢkiler ağı olarak değerlendirilmesi ve yerel 

yönetiĢim süreci olarak kavramsallaĢtırılması doğru olacaktır. Bu Ģekilde bir 

kavramsallaĢtırma, benzer nitelikte koruma süreçlerinin iĢletildiği tarihi kent 

merkezileri arasındaki farklı korunmuĢluk düzeylerini açıklamak içinde bir girdi 

oluĢturacaktır. Bu nedenle, bir sonraki bölümde, kentsel koruma yazınında yerel 

yönetiĢim ve aktörlerin rollerine iliĢkin bir değerlendirme yapılacaktır.  

2. Kentsel Korumada Yerel Yönetişim ve Aktörlerin Rolleri 

Yerel ölçekte karar alma süreçlerine yerel otoritelerin ve yerel toplumun katılımı, 

yönetiĢim kavramı çerçevesinde baĢarının sağlanması ve sürdürülebilmesi için temel 

bir girdidir. Bu çerçevede, kentsel koruma sürecini yerel ölçekte farklı aktörlerin 

ortak bir sorumluluğu olarak ele aldığımızda, aktörlerin aktif katılımı kentsel 

korumanın yerel bir yönetiĢim süreci olarak baĢarısını etkileyecektir.  

Kültürel mirasın korunmasına iliĢkin temel ve genel geçerli ilkelerin belirlenmesi ve 

tavsiyelerin oluĢturulması konusunda yetkin uluslararası kuruluĢlar olan UNESCO, 

Avrupa Konseyi ve ICOMOS (International Council of Monuments and Sites) 

tarafından yerel otoritelerin ve toplumun katılımı konusunda belirlenen yaklaĢımlar 

dikkate alınması yerinde olacaktır. Söz konusu doküman, tavsiye, tüzük ve belgeler 

incelendiğinde, yönetiĢim kavramının aktörler arasında farklı düzeylerde iliĢkiler ağı 

Ģekilde değerlendirilmesi ile benzer bir Ģekilde, 1970‘li yılların baĢlarından itibaren 

uluslararası koruma dokümanlarında da yerel otoritelerin ve yerel toplumun 

sorumlulukları vurgulanmıĢtır. Söz konusu dokümanlarda vurgulanan anahtar 

kelime ve kavramlar incelendiğinde, erken dönemlerde yerel otoritelerin koruma 

alanında özel sektör ve yerel halk ile iliĢki kurması ve ilgili tarafları 

bilgilendirmesinin gerekliliği vurgulanmaktadır. Ancak, baĢlangıçta bilgilendirme 
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düzeyinde tutulan katılım ve uzlaĢma süreçleri, günümüzde yerel otorite ve sivil 

toplum arasında tam bir iĢ bölümü ve beraber iĢ yapma sorumluluğunu 

gerektirmektedir.  

Bu noktada dikkat edilmesi gereken temel husus, yerel yönetiĢim ve aktörlerin 

performansı çerçevesinde tartıĢılan kentsel koruma sürecinde, tarihi kent 

merkezlerinin özgün, otantik ve dolayısıyla kırılgan yapılarının korunmasının 

birincil öncelik oluĢturduğudur. Daha açık bir ifadeyle, kentsel korumayı bir yerel 

yönetiĢim süreci olarak ele aldığımızda, koruma sürecinin her aĢaması yerel otorite 

ve yerel halkın kapasiteleri ile iliĢkili olarak tartıĢılabilir konular arasında 

değerlendirilmemelidir. Örneğin, yerel otorite ve yerel halkın ortak uzlaĢısı ile tarihi 

kent merkezlerinin karakteristik özelliklerinin tahrip edilmesi veya istenildiği 

Ģekilde değiĢtirilmesi olası değildir. Tarihi kent merkezlerinin karakteristik 

özelliklerinin korunması ilgili uzmanlarca garanti altına alınmalıdır. Bu yapısıyla, 

kentsel koruma süreçlerine yerel katılımını kapsamı ve içeriği koruma ve katılım 

yazını arasında bir ikilem oluĢturmaktadır.  

Ancak, bu ikilem, bir yerel yönetiĢim süreci olarak kentsel korumanın baĢarısında 

yerel otoriteler ve halkın öz kapasitelerinin ve beraber iĢ yapabilme becerilerinin 

etkin olmadığı anlamına gelmemektedir. Bu nedenle, tarihi kent merkezlerinin 

korunması sürecinde etkin olan ilgi gruplarının konumları ve tarihi kent merkezleri 

ile iliĢkilerine iliĢkin kavramsal bir çerçevenin oluĢturulması yerinde olacaktır.  

2.1. Tarihi Kent Merkezlerindeki Aktörler 

Resim-1‘de görüldüğü üzere, kentsel koruma sürecinde kavramsal olarak iki temel 

gruptan söz etmek mümkündür. Birinci grupta, tarihi kent merkezi çevresinde 

oluĢturulan birincil (A) halka ile tarihi kent merkezi ile doğrudan iliĢki ve bağı olan 

aktörler tanımlanabilir. Doğrudan iliĢki tarihi kent merkezi ile yaĢam alanı, çalıĢma 

alanı, mülkiyet, ziyaret ve kullanma alıĢkanlıkları gibi doğrudan iliĢkiler kurulması 

anlamına gelmektedir. Bu yapısı ile birincil halka içerisinde yer alan ilgi grupları 

tarihi kent merkezlerinin sosyo-mekânsal yapısının parçalarıdır.  

Ġkinci ilgi grubu ise, ikincil (B) halka ile tarihi kent merkezinin yapısı dıĢındaki 

uluslararası kuruluĢları, ulusal ve yerel otoriteleri, uzmanları, teknik ekipler, koruma 

kurulların, üniversiteleri, STK‘ları, finans kuruluĢları ve özel sektörü 

tanımlamaktadır. Söz konusu ilgi grupları tarihi kent merkezi ile profesyonel, 

finansal veya sorumluluklar bağlamında iliĢki kurduğu gibi, temel dürtü 

gönüllülükte olabilmektedir.  

Her durumda, söz konusu iki grupta, tarihi kent merkezini canlandırmak, yeniden 

tasarlamak, değiĢtirmek, sağlıklaĢtırmak veya bazı durumlarda tahrip etmek gibi 

beklentilere sahip olabilmektedir. BaĢka bir ifadeyle, söz konusu gruplar tarihi kent 

merkezi ile doğrudan veya dolaylı (C) iliĢki kurmaktadır.  

Bu noktada, yukarıda tanımlanan tarihi kent merkezleri ve aktör iliĢkileri dikkate 

alınarak Türkiye‘deki yerel aktörlere iliĢkin bir değerlendirme yapmak yerinde 

olacaktır. Türkiye‘de kentsel korumada uluslararası yazında ortaya koyulan ilkeler 

ile beraber vurgulanan yerel aktörlerin artan rolü, 2004 yılı sonrasında yapılan yasal 

ve yönetsel çerçeve değiĢiklikleri ile kurumsal bir boyut kazanmıĢtır. 5226 sayılı 

yasa ile yerel otoritelerin sorumlulukları arttırılırken, yerel katılımının önemi de 
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vurgulanmıĢtır. Ayrıca, bu yapıya olanak sağlayabilmesi için finansal olanaklar da 

geliĢtirilmeye çalıĢılmıĢtır. Bu bağlamda, yerel otoriteler kapsamında örgütlenmesi 

öngörülen KUDEB‘ler (Koruma Uygulama Denetleme Bürosu) ile sürecin teknik 

kontrolünde de yerel otoritelere sınırlı yetki verilmiĢtir.  

 

Resim 1: Sosyo-mekânsal bir olgu olarak tarihi kent merkezleri ve yerel aktörler (Kaynak: 

Belge, 2013, 129) 

Yasal ve yönetsel çerçevede yapılan değiĢikliklerin yanı sıra, son dönemde tarihi 

kent merkezlerinde uygulanan koruma çalıĢmaları değerlendirildiğinde, koruma 

amaçlı imar planı ve yapı ölçeğinde restorasyon uygulamalarının yanı sıra, sokak 

sağlıklaĢtırma olarak tanımlanan bakım-onarım ağırlıklı çalıĢmaların ön plana çıktığı 

görülmektedir. Ancak, bu yapı içerisinde benzer nitelik ve içerikte hazırlanan 

kentsel koruma çalıĢmalarının tarihi kent merkezlerinin korunmasında farklı 

düzeylerde baĢarı sağladığı görülmektedir. Bu çalıĢmada, bu farklılığın en temel 

değiĢkeninin yerel koruma kapasitesi olduğu ortaya koyulacaktır.  

Kentsel koruma süreçlerinde uluslararası düzeyden baĢlayarak yerele ve kiĢiler 

kadar uzanan çok sayıda ve farklı nitelikte aktör bulunmaktadır. Bu çerçevede 

uluslararası ve ulusal kurumların farklı kentsel koruma süreçlerine tavırları 

durumlara göre değiĢmez. Söz konusu kurum, kuruluĢ ve kiĢiler, kentsel koruma 

süreçlerinde geçerli olan genel ilke ve düzenlemeleri ortaya koyarlar. BaĢka bir 

ifadeyle, uluslararası ve ulusal kurumların kapasite farklılıkları, aynı bağlamda yer 

alan yerel düzeydeki koruma çalıĢmalarının baĢarıları arasındaki farklılıkta etkin bir 

değiĢken değildir. Yerel koruma çalıĢmaları aynı uluslararası koruma ilkeleri ve 

ulusal yasal yönetsel çerçeveler dâhilinde uygulanmaktadır.  

Ancak, yerel aktörler, yukarıda ortaya koyulan kavramsal çerçeve de tarihi 

merkezlerin sosyo-mekânsal yapısının değiĢmez parçalarıdır. Bu nedenle, koruma 

çalıĢmalarının baĢarılarında temel değiĢken yerel koruma kapasitesidir. Yerel 

aktörleri ele aldığımızda ise, iki parçalı bir yapı ortaya çıkmaktadır. Bir tarafta, yerel 
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toplumdaki sosyal kapasite, bilinç, kimlik ve farkındalığın bir bütünü olan toplumsal 

kapasite koruma süreçleri üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir. Çünkü yerel 

aktörler tarihi kent merkezlerini kullanmakta, bu alanlarda yaĢamakta, çalıĢmakta 

veya alanı ziyaret etmektedir. Diğer tarafta ise, yerel otoriteler, Türkiye örneğinde 

belediyeler ve il özel idareleri yer almaktadır. Bu kurumlar, uygulama ve kontrol 

için yetkiye sahip oldukları kadar tarihi kent merkezlerinin korunmasından da 

sorumludur. Bu yapısı ile tarihi kent merkezlerini kavramsallaĢtırdığımızda, yerel 

halk bu sosyo-mekânsal yapının bir parçası niteliğindedir. Yerel otoriteler ise, bu 

yapının dıĢında, uzmanlar, ulusal ve uluslararası kuruluĢlar ve örgütler ile bu yapıya 

müdahale eden aktörler biçimindedir. Bu yapı içerisinde, yukarıda bahsedildiği 

üzere, yerelin dıĢında kalan aktörlerin yaklaĢımlarının benzer nitelikte olduğu kabul 

edilirse, kentsel korumada farkı yaratanın yerel aktörler olduğu ortaya çıkmaktadır.  

Tanımlanan bu çerçeve içerisinde, bir sonraki bölümde, yerel otorite ve toplumun 

kapasite farklılıkları ile iliĢkili olarak yerel koruma kapasitesi kavramı detaylı bir 

Ģekilde ortaya koyulacaktır.   

3. Yerel Koruma Kapasitesi Kavramı 

Kentsel korumayı bir yerel yönetiĢim süreci olarak ele aldığımızda, yerel 

yönetiĢimin en temel baĢarı ölçütlerinden olan aktörlerin performanslarında ortaya 

koyulan çerçeve, yerel koruma kapasitesi kavramının da dayanağını oluĢturmaktadır. 

Bir önceki bölümde ortaya koyulan kavramsal çerçeve dikkate alındığında, yerel 

kurumlar / otoriteler ve yerel halk (tarihi kent merkezlerinde esnaf – kullanıcı) 

olmak üzere iki temel gruptan söz etmek yerinde olacaktır.  

Öncelikli olarak yerel kurumsal koruma kapasitesini incelediğimizde, kapasitenin 

kurumların iç yeterlilikleri ve diğer aktörleri ile iliĢkileri olmak üzere iki boyut 

ortaya çıkmaktadır. Kurumların iç kapasiteleri, kurum yöneticinin liderlik vasıfları, 

kurumsal ve iĢlevsel kapasite, teknik kapasite, finansal kapasite ve çalıĢan 

yeterlilikleri olmak üzere beĢ alt bileĢene sahiptir. Kurumun dıĢ kapasitesi ise, 

liderin kurumu temsil etme becerisi ve diğer aktörler ile iliĢkilerine dayanan liderlik, 

yerel aktörleri yönlendirebilme yetisi ve diğer aktörler ile iliĢkiler ve iletiĢim 

kanalları gibi bileĢenleri bulunmaktadır 

Yerel toplumsal koruma kapasitesinin bileĢenleri ise, toplumu oluĢturan bireylerin 

bilinç düzeyleri, sorumlulukları, farkındalıkları ve tarihi kent merkezlerine 

sahiplilikleri belirlenen kiĢisel kapasiteleri ve beraber iĢ yapabilme becerilerine 

dayanan toplumsal koruma kapasitesi ile oluĢmaktadır. Toplumsal koruma 

kapasitesinin belirlenmesinde, iliĢki ağı ve ağın yapısı, mekânsal bir aradalık, 

karĢılıklı güven, yerel liderlik ve formel / enformel gruplar temel bileĢenleri 

oluĢturmaktadır.  

Bu bölümde, tanımlanan bu üst çerçeve doğrultusunda yerel koruma kapasitesinin 

temel bileĢenleri ve bu bileĢenlerin tarihi kent merkezlerinin korunması konusundaki 

etkileri ayrıntılı bir biçimde ele alınacaktır.  

Honadle (1981, 577-78) kapasite kavramını değiĢim yapabilme, akıllıca karar 

verebilme, program geliĢtirme, kaynakları yönetme ve geleceğe yönelik plan 

yapabilme becerisi olarak tanımlamaktadır. Bu nedenle, kapasite kavramı 

kurumsallaĢma düzeyi ile doğrudan iliĢkilidir. Ayrıca, bir diğer boyut olarak diğer 
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aktörler ile etkin bağlantı kurabilme becerisi de vurgulanmaktadır. Bu nedenle, 

erken dönemlerden itibaren kurumsal kapasitenin iç beceriler ve dıĢ iliĢkiler olarak 

kavramsallaĢtırıldığı görülmektedir. Benzer bir Ģekilde Gargan (1981, 652) kurumsal 

kapasiteyi siyasa, kaynak ve program yönetimi olarak tanımlamaktadır. Kapasite 

beklentilerin, kaynakların ve problemlerin doğru anlaĢılabilmesi ve 

yönetilebilmesinde etkindir. Daha açık bir ifadeyle, kapasite bir problemi eldeki 

kaynaklar ile beklenilen düzeyde çözebilme yetisidir. Bu nedenle, yerel otoritelerin 

kurumsal iç kapasitesinin yanı sıra diğer aktörlerin beklentilerinin de vurgulandığı 

görülmektedir. Bu durumda belirli bir alanda, yerelde kurumsallaĢma düzeyi olarak 

değerlendirilmektedir (Gibbs vd. 2001, 103). Farklı kurum ve aktörler arasındaki 

kapasite farklılıkları, yerel yönetiĢim ve ağ kavramları çerçevesinde ele alındığında, 

açık bir biçimde bölgesel farklıkların ortaya çıkabileceği görülmektedir. Putnam 

(1993, 15) bu durumu, bazı bölgeler diğerlerinden daha sivildir olarak 

tanımlamaktadır. Bu çerçevede, aĢağıdaki bölümde, yerel kurumsal kapasite ve 

toplumsal kapasite kiĢinin veya kurumun harekete geçme becerisini oluĢturan kendi 

iç gücü ve diğer aktörler ile iliĢki kurmasını sağlayacak özellikleri olmak üzere iki 

boyutlu irdelenecektir.  

3.1. Kurumsal Koruma Kapasitesi 

Genel bir tanımla, kurumsal kapasite kavramı kurumların teknik, mali ve idari 

kabiliyetleri ile kurumlarda yer alan kiĢilerin yetenek, deneyim ve becerileri olarak 

tanımlanabilmektedir. Bu bölümde, öncelikli olarak kurumsal kapasite kavramı ve 

değiĢkenleri üzerinde durulacaktır. Bu değerlendirme de özellikle kurumsal 

kapasitenin iç kapasite ve diğer aktörler ile iliĢkiye göre belirlenen dıĢ kapasite 

olarak tanımlanan iki boyutlu yapısı irdelenecektir.  

3.1.1. Kurumsal İç Kapasite 

Kurumsal iç kapasite, yerel otoritenin / kurumun yöneticilerinin liderlik vasıfları, 

kurumun idari ve iĢlevsel yapısı, teknik olanakları, finansal kapasitesi ve çalıĢan 

özelliklerinin bir bileĢeni olarak belirli bir iĢi gerçekleĢtirebilme kapasitesini 

tanımlamaktadır.  

Kurumsal iç kapasitenin ilk değiĢkeni liderlik kavramıdır. Kentsel koruma 

kapsamında yerel otoriteleri değerlendirdiğimizde, söz konusu lider belediye 

baĢkanı veya il ölçeğinde vali olabilmektedir. Bu bağlamda, lider olan kiĢinin 

tecrübesi, kurum yönetimi konusunda deneyimleri, eğitim düzeyi ve yetenekleri 

liderlik göstergeleridir. Ayrıca kentsel koruma konusunda belirli bir vizyon, açık 

fikirlilik ve motivasyona sahip olması kentsel koruma sürecinde önemli bir 

değiĢkendir (UNDP, 2008-2010, Gissendanner, 2004, Getimis ve Grigoriadou, 

2005). Liderlik vasıfları kiĢinin kurumunu yönetme becerilerinin yanı sıra 

çalıĢanlarının da motivasyonunu sağlaması, tavır, yönetim Ģekli ve sağladığı çalıĢma 

olanakları ile önemli bir değiĢken olarak değerlendirilmektedir. Örneğin, aynı ulusal 

yasal ve yönetsel çerçeve içerisinde kalan ve kısıtlı finansal olanakları bulunan 

belediyelerin kentsel koruma konusunda harekete geçmesinde belediye baĢkanı 

kritik bir role sahiptir. 

Kurumsal koruma iç kapasitesinin ikincil değiĢkeni olarak idari ve işlevsel 

kapasiteyi değerlendirebiliriz. Bu kapsamda etkin ve dinamik bir organizasyon 

Ģemasına sahip olmak, kurumsallaĢma düzeyi, kurum içi iletiĢim ağları, bölümler 
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arası iliĢki ve iĢbirlikleri, kurumun açıklığı, Ģeffaflığı ve kurum içinde açık bir 

Ģekilde tanımlanan sorumluluk ve roller göstergelerdir (Honadle, 1981, Gargan, 

1981, Grindle, 1996, Plummer, 1999, Evans, 2005, Denters ve Klok, 2006, Gilmour, 

2007 ve UNDP, 2010). Kentsel koruma uygulamaları kapsamında idari ve iĢlevsel 

kapasiteyi ele aldığımızda, kurum içerisinde kentsel koruma konusunda özelleĢmiĢ 

bir birimin varlığı, bu birimin iĢ tanımının açıklığı ve diğer birimler ile iliĢkisi 

kurumun kentsel koruma konusunda verimliliğini arttırabilir. Ayrıca, kurumsal yapı 

içerisinde iĢletilen stratejik planlama ve kalite yönetim sistemleri idari ve iĢlevsel 

yapının kiĢilerden bağımsız bir Ģekilde devamlılığını sağlayabilmektedir. Bu 

kapsamda, güncel yasal ve yönetsel çerçeve kapsamında bir değerlendirme 

yaptığımızda iĢler ve etkin bir KUDEB‘in bulunması kurumsal iç kapasiteyi 

artırabilmektedir.  

Üçüncü değiĢken olarak teknolojik olanaklar, bu olanakların kullanılabilirliği ve 

altyapı bileĢenlerinden oluĢan teknik kapasite özem arz etmektedir (Grindle, 1996, 

Gilmour, 2007, Malecki, 2002). Kentsel koruma çerçevesinde bir değerlendirme 

yaptığımızda, koruma konusunda uzmanlaĢmıĢ birimin teknik donanım ve çalıĢma 

altyapısı önemli bir girdi oluĢturmaktadır. Bu nedenle, söz konusu birimin çalıĢma 

alanı, arĢiv sistemleri, Coğrafi Bilgi Sistemi ve diğer veri tabanı altyapıları (yazılım 

ve donanım) kurumun iç kapasitesini destekleyen girdilerdir. Veri tabanı 

olanaklarına ek olarak, tarihi çevrenin belgelenmesinde kullanılan donanım ve 3 

boyutlu çizim-modelleme programları önemli teknik kapasitelerdir.  

Finansal kapasite ise kurumsal iç kapasitenin dördüncü değiĢkeni olarak 

değerlendirilmelidir. Kurumun kaynaklarının yönetimi, kaynaklarının sabitliği, 

açıklığı ve Ģeffaflığı, mali planlama, denetim sistemleri ve katılımcı bütçe 

yönetimleri (Gargan,1981, Plummer, 1999, Gilmour, 2007 ve UNDP, 2010) finansal 

kapasitenin ölçütleri olarak değerlendirilmektedir. Kentsel koruma çerçevesinde 

bakıldığında ise kurumun toplam bütçesi içerisinde koruma çalıĢmalarına ayrılan 

payın büyüklüğü, finansal kaynakların açıklığı ve yeni kaynaklarının-ortaklıkların 

yaratılması finansal kapasitenin girdilerini oluĢturmaktadır. Ayrıca, uluslararası ve 

ulusal kaynakların kullanımına iliĢkin finansal yöntemlerin geliĢtirilmesi de önemli 

bir göstergedir. Örneğin, Türkiye‘de Avrupa Birliği hibe programları veya Bölgesel 

Kalkınma Ajanslarının sağladığı olanakların kullanımı, yerel kurumun finansal 

kapasitesini göstermektedir.  

Son olarak, personel yeterlilikleri kurumsal iç kapasitenin değiĢkeni olarak 

değerlendirilmektedir. Söz konusu yeterlilik hem idari hem de teknik çalıĢanların 

eğitim düzeyleri, ilgi alanları, motivasyonları ve tecrübeleri ile belirlenmektedir 

(Plummer, 1999, Gilmour, 2007 ve UNDP, 2010). Kentsel koruma çerçevesinde, 

çalıĢanların koruma çalıĢma ile ilgili olarak beceri, ilgi, motivasyon, eğitim 

durumları ve tecrübeleri önem arz etmektedir. Ayrıca, söz konusu kentsel koruma 

alanında çalıĢan grubun tecrübeli kiĢilerin yanı sıra genç ve dinamik kiĢileri de 

içermesi, baĢka bir ifadeyle yaĢ dağılımı önem arz etmektedir. Ayrıca, örneğin, 

kentsel koruma konusunda oluĢturan teknik ekibin iĢ bölümü, ortak değerler ve bilgi 

düzeyi konusunda uyumu kurumun iç kapasitesini arttırmakladır.  
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3.1.2. Kurumsal Dış Kapasite 

Kurumsal dıĢ kapasite, liderin kurumu temsili, kurumun yerel aktörleri 

yönlendirebilme becerisi ve diğer aktörler ile iliĢki ağları ile bir bütün olarak 

değerlendirilmektedir.  

Kurumsal dıĢ kapasitenin de ilk değiĢkeni liderliktir. Kentsel koruma kapsamında söz 

konusu yerel kurumsal lider / otorite belediye baĢkanı veya il ölçeğinde vali 

olabilmektedir. Kurumun dıĢ temsili, sürdürülebilir ortaklıklar, politik istek, sosyal 

yardım mekanizmaları ve ortaklıkların geliĢtirilmesi, kurumsal dıĢ kapasite çerçevesinde 

liderlik vasıfları olarak tanımlanmaktadır (UNDP, 2008, Gissendanner, 2004, Evans, 

2005, UNDP, 2010, Getimis ve Grigoriadou, 2005). Kentsel koruma alanında bir 

değerlendirme yaptığımızda ise, örneğin, bir belediye baĢkanının kentsel koruma 

çalıĢmalarının baĢlatılması ve devam ettirilmesi konusunda kentteki diğer aktörleri 

etkilemek ve motive etmek, diğer kurum ve aktörler ile kentsel koruma konusunda 

ortaklıklar oluĢturmak kurumsal dıĢ kapasite konusunda önem arz etmektedir.  

Kurumsal dıĢ kapasitenin ikinci değiĢkeni, diğer yerel aktörleri yönlendirebilme, 

diğer aktörlere sorumluluk verebilme düzeyidir (Wallis, 2002, Evans, 2005, 

UNDP, 2010). Bu nedenle, kentsel koruma sürecinde belirli bir organizasyonun 

yapılması, vizyon tanımlanması, süreç değerlendirilmesi ve uzlaĢma sağlanması gibi 

değiĢkenler bulunmaktadır. Korumaya iliĢkin özel programların tanımlanması ve 

projeler, yol haritası ve yönlendirme dokümanlarının hazırlanması tarihi çevre 

koruma konusunda önemli girdilerdir. Ayrıca, bir diğer önemli ölçüt olarak yerel 

otorite, örneğin belediye, tarafından, kentsel koruma konusunda yerel aktörlere, 

örneğin esnafa, teknik ve mali destek sağlanması da kurumsal dıĢ kapasite olarak ele 

alınmalıdır.  

Kurumsal dıĢ kapasitenin son değiĢkeni ise yerel aktörler ile iletişim kanalları ve 

diğer aktörler ile ilişkilerdir. Kurumun resmi internet sitesinin etkinliği ve 

dinamikliği, basılı materyalleri, bilgi günleri veya günlük ikili iliĢki ve toplantılar 

iletiĢim araçları olarak değerlendirilebilir. Bu durum aslında bir görünürlük ve ortak 

çalıĢma alanıdır (Plummer, 1999, UNDP, 2010, Evans, 2005, Honadle, 1981, Gibbs 

vd. 2001, Putnam, 1999, Malecki, 2002, Gissendanner, 2004). Bu bağlamda, kentsel 

korumaya iliĢkin hazırlanmıĢ broĢür, afiĢ, bilgi kitapçığı gibi basılı dokümanlarının 

yanı sıra kentsel koruma konusunda özel bilgi veren web sayfaları pasif bilgi 

kanalları olarak değerlendirilebilir. Bu süreçte tek yönlü bilgi akıĢı bulunmaktadır. 

Bilgi günü, özel bilgilendirme toplantısı, düzenli olarak yapılan anket çalıĢmaları 

veya tarihi kent merkezlerinde düzenlenen festival gibi etkinliklerde yerel halk ve 

diğer aktörlerden ilgili kuruma bilgi akıĢı bulunmaktadır. Bu yapısı ile diğer aktörler 

ile iliĢkiler, belirli bir alandaki kurumsallaĢma düzeyi ve uygun ortaklıklar ile teknik 

bilgi aktarımı açısından önem arz etmektedir.  

3.2.Toplumsal Koruma Kapasite 

Yerel koruma kapasitesinin ikincil bileĢeni tarihi kent merkezleri ile doğrudan iliĢki 

içinde olan ve tarihi kent merkezlerinin sosyo-mekansal yapısının bir parçası olan 

yerel halkın toplumsal kapasitesi oluĢturmaktadır. Toplumsal kapasite kavramı, 

kiĢilerin kiĢisel beceri ve kabiliyetlerine dayalı sosyal sermayenin üstünde, kiĢilerin 

bireysel olarak veya grup halinde beraber iĢ yapabilme becerileriyle de ortaya 
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çıkmaktadır. Bu nedenle, yerel koruma kapasitesi kavramı içerisinde toplumsal 

koruma kapasitesi iki bileĢenli bir yapıda ele alınmıĢtır.  

3.2.1. Kişisel Koruma Kapasitesi 

KiĢisel kapasite, eğitim, deneyim, bilgi ve beceriler ile Ģekillenen bir kapasitedir. 

Kentsel koruma çerçevesinde baktığımızda ise, korumanın özgün niteliği dikkate 

alınarak sadece eğitim düzeyi, bilgi ve beceriler (Bourdieu, 1986, Coleman, 1988, 

Putnam, 2000, Chaskin, 2001, Plummer, 1993) ile sınırlı kalmayacak bir kapasite 

yapısından bahsetmek gerekmektedir.  

Bu bağlamda kiĢisel koruma kapasitesinin birincil değiĢkeni tarihi çevre bilinci ve 

tarihi çevreye saygıdır. Erder (2007) bu kavramları üst üste biriken bir süreç olarak 

tanımlamaktadır. Bu kapasite kiĢisel kapasite ile kültürel kapasitenin bir bütünüdür. 

Eğitim, kiĢisel beceri ve bilgi, yetenek, kendine güven, ilgi ve beklentiler ile 

Ģekillenmektedir. Kentsel koruma çerçevesinde ele alındığında ise, yaĢadığı çevrenin 

farkında olma, farkındalık, çevredeki anıtsal yapıları bilme, tarihi çevrede 

yaĢamaktan mutlu olma gibi soyut göstergeleri de bulunmaktadır. Ayrıca, yaĢadığı 

tarihi çevreye ve detaylara saygı gösterme, tarihi yapıların uygun kullanımı ve aktif 

kentli olmakta belirli bir kapasite göstergesidir.  

Ancak, kiĢisel koruma kapasitesinde tarihi çevre bilinci ve tarihi çevreye saygıyla 

beraber değerlendirilmesi gereken diğer önemli bir husus, tarihi çevrenin 

sahiplenilmesidir. Bu noktada sosyal özgeçmiĢ, etnik yapı, doğum yeri ve 

hemĢerilik iliĢkileri, aile bağları, iĢ iliĢkileri, gelir düzeyi, paylaĢılan tarih ve 

inançlar tarihi çevreyi sahiplenmenin önemli değiĢkenleridir (Putnam, 2000 ve 

Plummer, 1993). Bu çerçevede, tarihi kent merkezlerinin korunması açısından bir 

değerlendirme yaptığımızda, söz konusu alandaki yaĢam süresi, mülkiyet iliĢkileri 

ve ekonomik kazanç tarihi çevrede yer alan esnafın sahiplilik düzeyini 

arttırmaktadır.  

3.2.2. Beraber İş Yapabilme 

Beraber iĢ yapabilme olarak tanımlanan toplumsal kapasite, yerel koruma 

kapasitesinin son bileĢenini oluĢturmaktadır. Yerel toplum içerisindeki iliĢki ağları 

ve ağın büyüklüğü, sosyal yapı, mekânsal bir aradalık, formel / enformel gruplar, 

toplum içindeki güven ve yerel liderlik beraber iĢ yapabilmenin bileĢenleri olarak 

görülmektedir.  

ĠliĢki ağları ve ağların büyüklüğü, beraber iĢ yapabilme veya toplumsal kapasitenin ilk 

göstergesidir. Normlar, ortak değerler ve beklentiler, toplumsal yaptırım ve ilkeler, kamu 

yararı düĢüncesi ve sosyal düzen bu değiĢkenin bileĢenleridir). Bu bağlamda, tarihi çevre 

içerisindeki yerel halk, esnaf, arasındaki günlük yaĢam ve çalıĢma pratikleri, karĢılıklı 

saygı ve hoĢgörü iliĢki ağlarının ortaya çıkmasını ve geliĢmesini sağlayacaktır. Özellikle, 

tarihi kent merkezlerinde mesleki yakınlıklar ve iliĢkiler beraberinde farklı düzeylerde 

iliĢkilerin ortaya çıkmasını sağlayabilecektir.  

Beraber iĢ yapabilmenin ikinci bileĢeni, yerel halkı içerisinde yer alan formel veya 

enformel gruplardır. Örneğin, meslek odaları veya tarihi kent merkezlerinde kurulan 

dernek, vb. dayanıĢma grupları bu çerçevede ele alınabilir. Bu gruplarını varlığının 

yanı sıra, katılım düzeyleri, örneğin meslek odalarına üyelik sayıları, grupların 

çokluğu ve çeĢitliliği toplumun beraber iĢ yapabilme becerisini arttırmaktadır. 
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Beraber iĢ yapabilme becerisinin üçüncü önemli değiĢkeni ise, mekânsal bir 

aradalıktır. KomĢuluk iliĢkileri, coğrafi yakınlık, sembolik tavır veya mekanın 

kimliği bu değiĢkenin bileĢenleridir. Kentsel koruma çerçevesinde, tarihi kent 

merkezi içerisinde yer alan bir sokak, meydan veya geleneksel mesleklerin 

sürdürüldüğü bazı alanlarda, mekânsal bir aradalığın sağladığı olanaklar ortaya 

çıkacaktır. Örneğin, küçük bir meydan içerisinde yer alan esnaflar bir araya gelerek 

özel güvenlik birimi oluĢturabilmekte veya alanın basit onarımı ve korunmasına 

iliĢkin önlemler alabilmektedir.  

Güven, toplumsal kapasite ve beraber iĢ yapabilme becerisinin en önemli 

bileĢenlerindendir. Güvenin varlığı toplumsal kapasitenin oluĢmasında etken 

olabileceği gibi, eksikliği beraber iĢ yapabilme becerisini tamamen yok 

edebilmektedir. Genel bir güven duygusunun varlığı, karĢılıklı güven ve toplumsal 

yapı bu değiĢkenin bileĢenleridir. Kentsel koruma çerçevesinde yerel toplum 

içerisindeki güven duygusu kadar yerel otoriteye güvende önem arz etmektedir.  

Beraber iĢ yapabilme becerisinin son değiĢkeni ise yerel liderliktir. Yerel liderlik, 

sembolik bir güç veya toplum içerisinde asalet göstergesidir. Aynı zamanda, yerel 

liderler bir mahallenin muhtarı ve meslek odasının baĢkanı gibi seçilmiĢ bir güç 

odağı olabilir. Ya da belirli bir alanda yer alan yaĢlı, bilge veya güvenilir bir kiĢi 

yerel lider olarak görülebilmektedir. Bu yapısı ile yerel liderin ortak bilinci ve 

yerelin gücünü yönlendirmesi beklenilebilir. Bazı durumlarda ise, belirli bir 

uygulama veya müdahaleye karĢı ortaya çıkan toplumsal hareket kendi yerel liderini 

yaratabilmektedir. Tarihi kent merkezleri üzerinden bir değerlendirme yaptığımızda, 

yerel ve merkezi otorite tarafından uygulanması planlanan bir projenin yerel halk 

tarafından beğenilmemesi tepkisel bir hareket yaratabilmektedir.  

Sonuç olarak bir değerlendirme yaptığımızda, yukarıda ortaya koyulan değiĢkenler ve 

bileĢenleri de dikkate alındığında, Resim-2‘de kavramsallaĢtırıldığı Ģekliyle, dört boyutlu 

bir yerel koruma kapasitesi kavramı ortaya çıkmaktadır. Bu kavram içerisinde yer alan 

bileĢenler tekil olarak değerlendirilebileceği gibi, birliktelikleri ve iliĢkileri de önem arz 

etmekte ve kapasiteyi etkileyen faktörler olarak görülmektedir. Bu bağlamda, bir sonraki 

bölümde yerel koruma kapasite kavramının tarihi kent merkezlerinin korunmasında ne 

tür etkiler yaratabileceği ve kapasite farklılıklarının koruma sürecini nasıl 

etkileyebileceği konusunda bir değerlendirme ortaya koyulacaktır.  

4. Yerel Koruma Kapasitesinin Tarihi Kent Merkezlerinin Korunmasına Etkisi 

Tarihi kent merkezlerinin korunması planlama, yönetim ve koruma uygulamaları 

çerçevesinde üç boyutlu bir yapıda ele alınabilecek süreçlerdir. Bu bağlamda yerel 

koruma kapasitesinin tarihi kent merkezlerinin korunması üzerindeki etkileri, söz 

konusu boyutlarla doğrudan bir iliĢki içerisinde değerlendirilmelidir.  

Kentsel koruma planlaması yönünden bir değerlendirme yaptığımızda, belirli bir 

koruma vizyonu ve misyonunun varlığı, problem tanımını yapılmıĢ olması, koruma 

süreci öncesinde iyi bir belgelemenin yapılmıĢ olması ve veri tabanı çalıĢmaları, 

gerekli arazi çalıĢmalarının varlığı, sadece tarihi merkez özelinde sınırlı kalmadan 

daha geniĢ bir çerçeve de plan kararlarının üretilmesi, önceliklerin belirlenmesi ve 

izleme süreçlerinin iĢletilmesi planlama sürecinin baĢarı göstergeleridir.  
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Koruma sürecinin yönetiminde ise, idari, finansal ve teknik yönetim mekanizmaları 

baĢarı göstergeleridir. Bu bağlamda belirli bir programın oluĢturulmuĢ olması, yerel 

aktörler arasında sorumluluk paylaĢımın sağlanmıĢ olması, bir kamusal tavrın 

oluĢturulması, sürdürülebilirlik, hesap verebilirlik, profesyonel girdi sağlanması ve 

uzlaĢma mekanizmalarının oluĢturulması gibi baĢarı ölçütleri bulunmaktadır.  

Koruma uygulamasının baĢarısı ise, uygulama süreci öncesinde ve sonrasında 

detaylı bir belgelemenin yapılmıĢ olması, gerekli müdahale biçimlerinin bilimsel bir 

süreç ile belirlenmesi, ilgili kurum görüĢ ve onaylarının alınmıĢ olması, uluslararası 

ilkeleri uygun bir müdahalenin yapılması ve düzenli bakım onarımın sağlanması gibi 

baĢarı ölçütleri bulunmaktadır.  

Sonuç olarak, farklı düzeylerdeki yerel koruma kapasiteleri tarihi kent 

merkezlerinde uygulanan koruma çalıĢmalarının baĢarıları arasında değiĢim ortaya 

çıkmaktadır. Yerel aktörler, kapasiteleri ile doğru iliĢkili olarak tarihi kent 

merkezlerinin korunmasına farklı düzeylerde katılmakta ve etkili olmaktadır. Bu 

yapısı ile farklı kapasite düzeyleri, korumanın baĢarısını etkilemekte ve düzeyler 

arasında farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Planlama ve yerel katılım yazınında, 

Arnstein (1969, 217) tarafından ortaya koyulan kademelenme temel bir baĢlangıç 

noktası oluĢturmaktadır. Arnstein (1969), yerel katılımının olmadığı ve karar alma 

süreçlerinin manipülasyona açık olduğu düzeylerden, yerel halkın tam kontrolüne 

kadar değiĢen kademeler tanımlamaktadır. Yerel katılım ve yönetiĢim alanında 

temel bir dayanak oluĢturan bu kademelenme, kentsel koruma süreçlerinin özgün 

yapısı nedeniyle yeniden ele alınmalıdır. Bu çerçevede, tarihi kent merkezlerinin 

korunmasında, kültürel mirasın kırılgan, otantik ve özgün yapısı dikkate alınarak, 

çalıĢma kapsamında yeni bir kademelenme ortaya koyulmaktadır.  

Tarihi kent merkezlerinin korunmasında yerel koruma kapasitesi farklılıkları ile 

ortaya çıkabilecek kademelenmelere iliĢkin tanımlama, kurumsal ve toplumsal 

kapasite farklılıklarına referans ile oluĢturulmuĢtur.  

Kademelenmenin en altında, düĢük düzeyde yerel koruma kapasitesi nedeniyle yerel 

toplum ve tarihi kent merkezinin korunmasından sorumlu olan kuruluĢlar kentsel 

koruma ile herhangi bir Ģekilde ilgilenmemektedir. BaĢka bir ifadeyle koruma 

reddedilmektedir. Bu nedenle, tarihi kent merkezinde bir çöküntüleĢme süreci 

yaĢanması olasıdır. Ayrıca, kentsel rant baskısı ile tarihi kent merkezinde topyekun 

bir yeniden yapılanma beklenebilmektedir.  

Kademelenmenin ikinci düzeyinde, bazı güçlü ve organize ilgi gruplarının tarihi 

kent merkezinin korunması sürecini ve diğer aktörleri kendi beklentilerinin 

sağlanabilmesi amacıyla manipüle etmesi bulunmaktadır. Olumsuz güdümleme 

olarak tanımlanabilecek bu sürecin iĢletilebilmesi için yerel kurumsal kapasitenin 

düĢük düzeyde olmadı gerekmektedir. Türkiye‘de tarihi kent merkezlerinde yaĢanan 

kontrolsüz soylulaĢtırma süreçleri bu kademelenmeye örnek oluĢturabilmektedir. 

Herhangi bir katılım ve bilimsel yönlendirme olmadan gerçekleĢen olumsuz 

güdümleme sonucunda tarihi kent merkezlerinin otantik ve özgün sosyo-mekansal 

yapısının geriye dönülemeyecek Ģekilde bozulması riski bulunmaktadır. Bazı 

durumlarda ise yapılacak koruma uygulamasının içeriği ve müdahale biçimleri, yerel 

kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle değiĢtirilebilmektedir.  
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Yerel koruma kapasitesi farklılıklarına göre oluĢturulan kademelenme içerisinde 

üçüncü sırada, yerel halkın katılımının sağlan(a)maması yer almaktadır. Bu durum 

toplumsal kapasitenin düĢük olması nedeniyle gerçekleĢebileceği gibi, yerel 

kurumlarında katılımını sağlayacak açıklığa ulaĢmamıĢ olması nedeniyle ortaya 

çıkabilmektedir. Bu durumda, kentsel koruma sadece yerel otoritelerin sorumluluğu 

olarak görülmekte ve yerel toplum tarafından sürecin sahiplenilmemesi nedeniyle 

uygulama zorlukları ortaya çıkmaktadır.  

Dördüncü düzey, tek yönlü bilgi akıĢının sağlandığı bilgilendirme kademesidir. Bu 

kademede, yerel otorite ve uzmanlar karar alma süreçleri ve son kararlarda gücü 

elinde tutmaktadır. Fakat, düĢük düzeyde sağlanan bilgilendirme belirli bir kapasite 

artıĢının ortaya çıkmasına sebep olabilmektedir. Türkiye‘de yasal çerçevede 

tanımlanan koruma amaçlı imar planı hazırlanması süreci bu düzeyde bir yerel 

katılımı tarif etmektedir. Yerel kurumsal ve toplumsal kapasitenin düĢük olduğu 

tarihi kent merkezlerinde bu düzey aĢılamamaktadır.  

BeĢinci kademelenme düzeyinde tek yönlü bilgi akıĢı ile sınırlı kalınmayarak, yerel 

kurumlar ve toplumun karĢılıklı geri bildirimlerine olanak sağlayacak yapıda bir 

kentsel koruma süreci iĢletilebilmektedir. Bu durumda, ihtiyaç belirlenmesi ve 

değerlendirilmesi daha etkin bir Ģekilde gerçekleĢtirilebildiği için, tarihi kent 

merkezlerindeki koruma süreçleri uygulamada sürdürülebilirlik sağlayabilmektedir. 

Fakat bu düzeyde de yerel otorite ve uzmanlar karar alma süreçleri ve son kararlarda 

gücü elinde tutmaktadır. 

Yerel koruma kapasitesinde bir üst seviye, toplumsal kapasitenin yüksek olduğu 

alanlarda ortaya çıkabilecek gönüllü koruma çalıĢmalarıdır. Bu durum ancak 

toplumsal kapasitenin bileĢenleri olan kiĢisel kapasite ve beraber iĢ yapabilme 

becerilerinin yüksek olduğu alanlarda ortaya çıkabilmektedir. Bu durum, tarihi kent 

merkezinde yer alan meydan veya sokak gibi bir alanın koruma çalıĢmalarının ve 

düzenli bakım onarımının o alandaki esnaf veya meslek odası tarafından yapılması 

Ģeklinde görülebilmektedir. 

Kademelenmede yedinci düzeyi belirli bir süreç ile karĢılıklı uzlaĢma 

oluĢturmaktadır. Bu durum ancak hem kurumsal hem de toplumsal kapasitenin 

belirli bir seviyeye ulaĢtığı tarihi kent merkezlerinde gerçekleĢebilmektedir. Bu 

noktada, uzlaĢma konusu, tarihi çevrenin değerlendirilmesi ve otantik karakteristik 

özelliklerin birincil husus olarak korunması sağlanabilmektedir.  

Yerel koruma kapasitesinde en üst düzeyi sosyal öğrenme ve paylaĢılmıĢ sorumluluk 

oluĢturmaktadır. Bu durumda, kentsel koruma süreci tüm yerel aktörler ve ilgi 

gruplarının tarihi kent merkezlerinin korunmasını ortak bir sorumluluk olarak 

paylaĢması ile mümkün olabilmektedir.  

Sonuç olarak, sadece yerel toplumun katılımı üzerine kurgulanan Arstein (1969) 

kademelenmesi, yerel koruma kapasitesinin iki boyutlu yapısını yansıtacak Ģekilde 

kurgulanmıĢtır (Tablo-1 ve Resim-2). Bu kurgu, tarihi kent merkezlerinde 

uygulanan koruma çalıĢmalarının baĢarı veya baĢarısızlığının nedenlerini daha net 

anlamamızı ve süreci daha etkin bir biçimde yönlendirmemizi sağlayacaktır.  
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Tablo 1. Kentsel Koruma Yerel Koruma Kapasitesi ile iliĢkili olarak tanımlanan 

Kademelenme 

4 

KarĢılıklı ĠliĢki 
– Sosyal öğrenme ve paylaĢılmıĢ sorumluluk 

3 

Ġki yönlü bilgi akıĢı 

– UzlaĢma 

– Gönüllü Koruma 

– Geri-bildirim 

2 

Tek yönlü bilgi akıĢı 

– Bilgilendirme 

– Katılımının sağlan(a)maması 

1 

Yerel kurum ve toplum 

arasında kısıtlı iliĢki 

– Olumsuz güdümleme 

– Korumanın reddedilmesi 

 

Resim 2: Yerel Koruma Kapasitesi kavramının boyutları ve kentsel korumanın baĢarısına 

iliĢkin kavramsallaĢtırma 

5. Sonuç Yerine 

Bu bildiri kapsamında örnek çalıĢma alanlarına iliĢkin bir değerlendirme 

yapılmamıĢ, sadece teorik bir çerçeve oluĢturulmuĢtur. Ancak, çalıĢmanın 

hazırlanmasında temel kaynak oluĢturan, doktora tez çalıĢmasında (Belge, 2013) 

değerlendirilen örnek çalıĢma alanları olan Gaziantep ve ġanlıurfa tarihi kent 

merkezleri üzerinden kısa bir değerlendirme yaptığımızda, yerel koruma kapasitesi 

arasındaki farklılıkların etkisi anlaĢılabilmektedir. Avrupa Birliği Türkiye 

Delegasyonu ve GAP Bölge Kalkınma Ġdaresi ortaklığı ile 2005-2008 yılları 

arasında yürütülen GAP Bölgesi‘nde Kültürel Mirasın GeliĢtirilmesi Programı 

Gaziantep ve ġanlıurfa kentlerinde tarihi çevrenin korunması konusunda kurumsal 

altyapının oluĢturulmasına zemin hazırlamıĢtır. Bu dönemle eĢ zamanlı olarak 2004 

yılı sonrasında Gaziantep BüyükĢehir Belediyesi ve ġanlıurfa Belediyesi 

BaĢkanlıklarını sürdüren Dr. Asım GÜZELBEY ve Dr.Ahmet EĢref 

FAKIBABA‘nın liderlik vasıfları ve tarihi çevrenin korunmasına iliĢkin 
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gösterdikleri ilgi benzer niteliktedir. Ayrıca, Gaziantep ve ġanlıurfa tarihi kent 

merkezlerinin sosyo-mekansal yapısının benzerlikleri karĢılaĢtırma için önemli bir 

dayanak oluĢturmaktadır. Ancak, yerel koruma kapasitesinin bileĢenleri üzerinden 

bir değerlendirme yaptığımızda, Gaziantep BüyükĢehir Belediyesi hem kurumsal iç 

kapasitesinin hem de diğer aktörler ile iliĢkisini sağlayan dıĢ kapasitesinin daha iyi 

olduğu anlaĢılmıĢtır. Söz konusu tarihi kent merkezlerinde yer alan yerel halk ve 

esnafın tarihi çevre bilinci ve tarih çevreye saygı bileĢenlerinde benzer nitelikte 

olmalarına rağmen, özellikle Gaziantep tarihi kent merkezinde devam eden ticari 

iliĢkiler doğrultusunda beraber iĢ yapabilme becerisinin daha yüksek olduğu 

görülmüĢtür. Diğer yandan, Gaziantep kentinde, beraber iĢ yapabilme becerisinin 

geliĢmiĢ olmasına rağmen, yerel toplum henüz tam anlamıyla sorumluluk 

üstlenmemiĢtir ve belediyenin itici güç olma rolü devam etmektedir (Resim-3).  

 

Resim 3: Gaziantep ve ġanlıurfa Tarihi Kent Merkezlerindeki yerel koruma kapasitesine göre 

kentsel koruma çalıĢmalarının yapısal değiĢimi (Belge, 2013).  

 

 

Notlar:  

Bu çalıĢmanın dayandığı “The Effects of Local Conservation Capacity to the Maintenance of 

Historic City Centers As A Governance Process: Gaziantep And Şanlıurfa Case Study Areas” 

baĢlıklı doktora tez çalıĢmasında danıĢmanım ve meslek hayatım boyunca bana yol gösterici 

olan Prof. Dr. Numan TUNA‘ya teĢekkürü borç bilirim. 
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Yeniden Düzenlenen Koruma Mevzuatında Miras Algısı 
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Öz: Ülkemizde uygulanan koruma sisteminde son 10 yılda önemli değişiklikler yapılmıştır. 

Doğal ve kültürel değerlerin korunmasında yetki ve sorumlulukların dağılımı ile kurumsal 

yapıda ciddi yenilikler getiren bu değişikliklerin, mevcut mirasın korunmasından çok ekonomik 

faydalılığına yönelik hedefleri içerdiği görülmektedir. Koruma alanında ilkesel olarak güncel 

olan kavramlar ve önceliklere yönelik arayışların söz konusu olduğu bu düzenlemeler, daha çok 

şeklen yapılmış düzenlemeler olmaları ve koruma sisteminde tutarlı ve bütüncül bir yapıyı 

sağlamaktan uzak olmaları nedeniyle sorunları ilerletici niteliktedir. Bu çalışmada, uluslararası 

alanda yaşanan gelişmeler uzantısında, Ülkemiz koruma mevzuatında son on yılda yapılmış 

olan düzenlemelerdeki miras algısının tartışılması amaçlanmaktadır. Çalışmada öncelikle, 

uluslararası alanda miras kavramının ve içeriğinin gelişimi konusunda bilgiler verilecek, 

ardından Ülkemizde yapılan değişikliklerle öngörülen hedefler üzerinde değerlendirmelerde 

bulunulacaktır. Çalışma sonucunda, yenilenen mevzuat yapısının, bütüncül ve evrensel değerleri 

kapsayıcı nitelikte bir miras algısı ve bilincine ulaşamamış olduğu yönünde bir değerlendirme 

yapılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Miras, koruma, uluslararası belgeler, koruma yönetimi 

  

Abstract: The conservation system of Turkey has been revised intensely within last decade. These 

revisions that re-organised the distribution of the tasks and responsibilities and the institutional 

structure are seen aiming to obtain economic benefits rather than to conserve the heritage. 

Although they apparently present some current and internationally accepted concepts and 

priorities, these revisions carry on some risks to raise the current problems due to being formal 

revisions only and being far away to constitute a proper and integrated conservation system. This 

paper aims to argue the heritage perception of these new revisions in Turkish conservation system 

under the lights of internationally accepted documents and principles. After giving some 

explanations about the improvement of the heritage concept and content on international arena, 

the paper analyses and evaluates the intention of these revisions. At the end, it is expected to state 

that the recently revised conservation system of Turkey has not attained an heritage perception and 

conscious that based on universal values and principles. 

Keywords: Heritage, conservation, international documents, conservation management 
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1. Uluslararası Alanda Mirasa Yaklaşım ve Temel İlkeler 

1.1. Korunacak Değerlere İlişkin Başlıca Uluslararası Belgeler 

Korunması gerekli değerlere yönelik tanımlama ve sınıflandırma çabaları 20. 

yüzyılda önemli bir ilerleme göstermiĢtir. 1931 Yılında Atina Konferansı ile anıtlara 

yönelik temel koruma ve restorasyon ilkelerinin uzmanlarca benimsenmesi ile 

mimari koruma anlayıĢı Dünya‘da da yayılmaya baĢlamıĢtır. 1933‘te Carta Del 

Restaura adıyla yayınlanan ve Atina Konferansının sonuçlarından oldukça etkilenen 

restorasyon tüzüğünde (Kuban, 2000:32) mimari yapıların ve anıtların bozulmalarını 

önleyici tedbirlerin alınması gerekliliği üzerinde durularak uygun restorasyon 

yöntemleri ile yaĢatılmalarını sağlayacak öneriler sunulmuĢtur. 

1964 yılında imzalanan Venedik Tüzüğü, ortaya koyduğu anıt tanımı ile korunması 

gerekli unsurların tanımını birdenbire geniĢletmiĢ, kentsel ya da kırsal ayrımına 

gidilmeden tarihsel süreçte yaĢanmıĢlıklara ve uygarlık deneyimine tanıklık 

koĢulunu ortaya koymuĢtur (ICOMOS, 2004:37). Tanımda kültürel anlama yapılan 

vurgu, bundan sonraki süreçte korunacak değerlere yönelik değerlendirmelerde de 

öncelikli yer tutacaktır. 

Koruma anlayıĢının kültürel odaklı olarak bina ölçeğinden alan ölçeğine evrilmesi 

ve bu anlayıĢın dünya çapında yaygınlaĢması, korunacak değerlerin de ―miras‖ 

olarak benimsenmesi ile sonuçlanmıĢtır. 1972 Yılında yayınlanmıĢ olan ―Dünya 

Kültürel ve Doğal Mirasının Korunması Hakkında SözleĢme‖, bu konuda ilk önemli 

adım olmuĢtur (ICOMOS, 2004:43). Doğal ve kültürel varlıklar üzerindeki tahribat 

baskısının giderek artması nedeniyle ve ülkelerin kendi güçlerinin bu sorunları aĢma 

konusunda yetersiz kalabileceği düĢüncesiyle tüm dünyanın ortak hareket 

edebilmesini amaçlayan bu sözleĢmede yerelüstü düzeyde bir miras anlayıĢının 

benimsendiği görülmüĢtür. Bu sözleĢmede, nelerin miras değeri taĢıdığı konusunda 

da bir tanım getirilerek doğal ve kültürel değerlerin ―seçkin evrensel değer‖ taĢıması 

ölçütünü ortaya koymuĢtur (1. Madde). Bundan sonra yapılan düzenlemelerde de 

temel kriter olarak alınan bu ölçüt, miras niteliği taĢıyan değerlerin belirlenmesinde 

uzmanlık görüĢü ve katkısının da kaçınılmazlığını ortaya koymaktadır. 1972‘de bu 

sözleĢme ile çalıĢmalarına baĢlayan Dünya Mirası Örgütü‘nün belirlediği dünya 

Mirası Listesi‘nde yer almak, ülkeler için koruma konusunda bir prestij faktörü 

olmuĢtur. 1975 Yılının Avrupa Mimari Miras Yılı olarak kutlanması ile ilgili 

Amsterdam Bildirgesi, koruma konusunda merkezi ve yerel düzeyde tüm organların 

iĢbirliğinin gerekliliğini ortaya koyarken, kentsel ve bölgesel planlama 

disiplinlerinin katkısını bir zorunluluk olarak ifade etmiĢ ve bunu bütünleĢik koruma 

düĢüncesi ile somutlaĢtırmıĢtır (Zeren, 1981). 

Tarihi alanların çevreleri ile birlikte korunmaları ve modern yaĢam koĢullarına 

uyumlarının sağlıklı bir Ģekilde sağlanması için her ülkenin ulusal, bölgesel ve yerel 

düzeyde politikalar oluĢturması ve ulusal, bölgesel ya da yerel otoritelerce yasal, 

teknik, ekonomik ve sosyal ölçülerin belirlenmesi gerekliliği 1976 yılında 

Nairobi‘de duyurulan ―Tarihi veya Geleneksel Alanların Korunması ve ÇağdaĢ 

YaĢamdaki Rolleri Konusunda Tavsiye Kararı‖nda önerilmiĢtir (UNESCO, 1976). 

Bu kararda, tarihi korumanın tüm ülkeyi kapsayıcı politikalar ile yerel ve merkezi 

düzeyde tüm aktörlerin katılımlarının sağlandığı bir sorumluluk paylaĢımı ile 

baĢarılabileceği vurgulanmıĢtır. 1987 yılında kabul edilen Washington Tüzüğü‘nde 
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de tarihi kentlerin ve diğer tarihi kentsel alanların korunmasının, ekonomik ve sosyal 

kalkınma ile kentsel ve bölgesel planlamanın tamamlayıcı bir parçası olduğu 

vurgulanmıĢtır (ICOMOS, 2004:98). 

Venedik Tüzüğü‘nden itibaren alan koruma anlayıĢının kültür temelli olarak 

geliĢimi ve sonrasında Dünya ve Avrupa mirası çalıĢmalarının yaygınlaĢması, 

korunacak değerlere iliĢkin miras yaklaĢımının da içeriğini çeĢitlendirmiĢtir. 

UNESCO ve ICOMOS öncülüğünde yayınlanan belgelerle; 1981 yılında ―Tarihi 

Bahçeler‖, 1995 yılında ―Kültürel Peyzaj Alanları‖, 1996 yılında ―Sualtı Mirası‖, 

1999‘da ―Yöresel Mimari‖, 2008‘de ―Kültürel Rotalar‖ ve 2011‘de ―Endüstri Mirası 

Alanları‖ miras sınıflandırmasına dahil edilmiĢ; 2002 yılında yayınlanan Ġstanbul 

Bildirgesi ile ―20. yüzyıl modern mimarlık mirası‖ için de DOCOMOMO ve 

ICOMOS arasında iĢbirliği kurulmuĢtur. Bu sınıflandırmalara bağlı olarak 

korunacak mirasın belirlenmesi için kullanılacak ana ölçüt ise özgünlük/otantiklik 

(authenticity) olarak ortaya konmuĢ durumdadır (daha fazla bilgi için bkz. 

www.icomos.org ve www.icomos.org.tr). 

Her türlü mirasın saptanması ve değerlendirilmesinde temel ölçüt olan 

özgünlük/otantiklik kavramına iliĢkin bakıĢ açısı en somut haliyle 1994 yılında 

yayınlanan Nara Özgünlük Belgesi‘nde ortaya konmuĢtur. Bu belgede kültürlerin ve 

toplumların, miraslarını oluĢturan ve korunması gereken somut ve soyut anlatım 

biçimleriyle kendilerini ifade ettikleri ve bunlara saygı gösterilmesi gerekliliği ifade 

edilmiĢtir. Bunun yanı sıra, bir anıtın ya da sitin doğasına ve kültürel bağlamına 

bağlı olarak; özgünlük yargısının çok çeĢitli bilgi kaynaklarına bağlı olduğu, bu bilgi 

kaynaklarının tasarım ve biçimi, malzeme ve nesneyi, kullanım ve iĢlevi, gelenek ve 

teknikleri, konum ve yerleĢimi, ruh ve anlatımı, ilk tasarım ve tarihsel evrimi 

içerdiği belirtilmiĢtir. Yapıtın bünyesinde olabileceği gibi dıĢında da olabilen bu 

bilgi kaynaklarının kullanımının, kültür mirasının, sanatsal, teknik, tarihsel ve 

toplumsal boyutlarıyla tanımlanmasına olanak verdiği ifade edilmiĢtir (ICOMOS, 

2004:118). Bu belgede mirasın çeĢitliliğinin kültürel çeĢitliliğe bağlı olduğu vurgusu 

dikkat çekmektedir. 

UNESCO tarafından 2001 yılında duyurulan ―Kültürel ÇeĢitlilik Evrensel 

Bildirgesi‖ ve 2005 yılında yayınlanan ―Kültürel Ġfadelerin ÇeĢitliliğinin 

GeliĢtirilmesi ve Korunması SözleĢmesi‖nde, kültürel çeĢitliliğin insanlığın ortak 

mirasını oluĢturduğu ve tüm insanlığın yararı için önemsenmesi ve korunmasının 

gerekliliği belirtilmiĢtir. Bunun yanı sıra, 2003 yılında kabul edilmiĢ olan ―Somut 

Olmayan Kültürel Mirasın Korunması SözleĢmesi‖ ile toplulukların, grupların ve 

kimi durumlarda bireylerin, kültürel miraslarının bir parçası olarak tanımladıkları 

uygulamalar, temsiller, anlatımlar, bilgiler, beceriler ve bunlara iliĢkin araçlar, 

gereçler ve kültürel mekanlar somut olmayan miras olarak tanımlanmıĢtır. Bu tanım 

kapsamına giren değerlerin araĢtırılması, derlenmesi, arĢiv ve dokümantasyon 

merkezlerinin oluĢturulması, müzelerinin kurulması, öğretim kurumlarında ders 

olarak okutulması, kitle iletiĢim araçlarında olumlu kültür değerleri olarak yer 

verilmesi ve kuĢaklar arasında ortaya çıkan kopuklukları giderecek tarzda etkin 

biçimde değerlendirilmesi sözleĢmenin temel amacı olarak belirtilmiĢtir (bahsedilen 

sözleĢmelerin metinleri için bkz. www.unesco.org.tr). 

Miras değerlendirme ölçütlerinde son yıllarda ortaya çıkan bir diğer kavram ise 

―Yerin Ruhu‖ olmuĢtur. 2008 Yılında ICOMOS tarafından yayınlanan ―Yerin 
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Ruhunun Korunması Hakkında Québec Bildirgesi‖nde, yerin ruhunun somut 

(alanlar, binalar, peyzajlar, yollar, nesneler) ve soyut (anılar, öyküler, yazılı 

dokümanlar, festivaller, anmalar, ritüeller, geleneksel bilgi, değerler, dokular, 

renkler, kokular vb.) öğelerden oluĢtuğu, bu öğelerin yerin oluĢumuna ve ona ruh 

vermeye önemli derecede katkı yaptığı dile getirilmiĢtir. Soyut kültürel mirasın, bir 

bütün olarak mirasa daha zengin ve daha tamamlayıcı bir anlam verdiği ve kültürel 

mirasla ilgili tüm yasal düzenlemelerde ve anıtlar, sitler, peyzajlar, yollar ve obje 

koleksiyonları ile ilgili tüm koruma ve restorasyon projelerinde dikkate alınması 

gerekliliği yine bu bildirgede ortaya konmuĢtur (ICOMOS, 2008). 

Uluslararası alanda çıkarılmıĢ en son belge olan 2011 tarihli ―Tarihi Kent ve Kentsel 

Alanların Korunması ve Yönetimi için Valetta Ġlkeleri‖nde yukarıda sayılan miras 

sınıflandırmasının bir arada ele alındığı görülmekte; tarihi kentler ve kentsel 

alanların soyut ve somut öğelerden oluĢtuğu, doğa ve insan eliyle oluĢmuĢ bir 

bağlamı bulunduğu ve bunların korunmasının sadece muhafaza ve bakım ile değil, 

koruma, geliĢtirme ve yönetim iĢlevleri ile mümkün olacağı ortaya konulmaktadır. 

Yine bu belgede güncel değerler ıĢığında yönetim planı, yerin ruhu ve değiĢimin 

nitelikleri konularına öncelikli yer verilmektedir (ICOMOS, 2011). 

1.2. Miras Anlayışının Gelişimine İlişkin Kısa Bir Değerlendirme 

UNESCO, ICOMOS ve ICCROM‘un öncülüğünde gerçekleĢtirilen ve yukarıda 

özetlenen çalıĢmalarda, korunacak değerler olarak ele alınan bina ve kentsel dokular 

üzerine teknik çözümler üzerine arayıĢlarla baĢlayan çalıĢmaların, son dönemde içerik ve 

yöntem bağlamında günün gereklerine göre evrildiği görülmektedir. Yapısal çevre 

öğeleri, salt biçimsel ve fiziksel niteliklerinin ötesine geçirilerek kültür ekseninde 

kavramsallaĢtırılmıĢ, mekanı oluĢturan tüm soyut ve somut faktörlerle birlikte ele 

alınmıĢtır. Küresel ortam içerisinde yerel sınırların ötesine geçen kültür anlayıĢı, yerel 

nitelikleri ve kültürel çeĢitliliği ön plana çıkarmıĢtır. Bu anlayıĢın en somut sonucu ise 

korunacak değerlere yüklenen ―miras‖ anlamıdır. Zaman ve mekan bağlamında farklı 

kültürel birikimlerle oluĢmuĢ mirasın hem mevcut ortamda korunması ve yaĢatılması 

hem de geleceğe sağlıklı bir Ģekilde aktarılması için sürdürülebilirlik ilkesi de yine 

vazgeçilmez bir baĢka kavram olarak kabul görmüĢtür. 

Kültürel birikim yanında, doğal ya da insan eliyle oluĢturulmuĢ olan doğal alanlar da 

miras kapsamı içerisinde daha geniĢ yer tutmaktadır. Ekolojik kapsamda ele alınan 

doğal alanlar için oluĢturulmuĢ koruma mekanizmaları yanında, insan yaĢamına 

konu olan ya da kültürel yaĢam ile iliĢki ve etkileĢim kurmuĢ olan doğal alanlar 

miras algısının vazgeçilmez bir parçası durumundadır. Yakın dönemde kültürel 

peyzaj alanlarına yönelik baĢlayan çalıĢmalar kültürel ve doğal mirasın bütünlüğüne 

atfedilen önemin göstergesidir. 

Miras alanlarının saptanması ve koruma ölçütlerinin belirlenmesinde 

özgünlük/otantiklik en temel belirleyicidir. Dolayısı ile koruma çabalarında ilk 

hareket noktası mirasın özgünlüğünü/otantikliğini ortaya çıkaracak ve yaĢatacak 

çözümlerin belirlenmesi olmaktadır. Mirasın özgün/otantik niteliklerini görebilme, 

anlayabilme ve yorumlayabilme ancak bilimsel ve deneyimsel bir birikim ve süreç 

ile olasıdır. Bu nedenle, içeriği giderek çeĢitlenen ve farklı kategoriler altında 

zenginleĢen mirasın korunması süreci içerisinde uzmanlık rolü ve etkinliği 

vazgeçilmez bir faktördür. 
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Doğal ve kültürel mirasın korunması için atfedilen değerler artık daha evrensel 

kavramlarla ifade edilmektedir. Dünya mirası olma ölçütü olarak belirlenmiĢ olan 

seçkin evrensel değer (outstanding universal value) taĢıma (UNESCO,1997:2), 

kültürel çeĢitliliğe katkı sunma, doğa ile uyumlu ve bütünleĢme, çağdaĢ koĢullara 

yanıt verebilir olma gibi koĢullar, miras koruma eyleminin de çok daha kapsamlı bir 

yapı içerisinde yürütülmesini gerektirmektedir. Katılımcı, uluslararası iĢbirliğine 

açık, uzmanlık bilgisi ile yönlendirilen, sadece planlama ile sınırlı olmadan değiĢimi 

izleyen, algılayan ve yönetebilen bir yönetim yapısı miras alanlarının korunması için 

esas olarak kabul edilmektedir (Pendlebury, 2009:12). 

2. Türkiye‟de Koruma Sistemi ve Yeni Düzenlemeler 

Ülkemizde kentleĢme ve planlama alanında son dönemde yaĢanmakta olan 

değiĢimler koruma mevzuatında da etkisini göstermiĢtir. 1983 Yılında çıkarılmıĢ 

olan 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 2004 yılına kadar 

doğal ve kültürel mirasın korunmasında ve yetki-sorumluluk dağılımı ile sorumlu 

aktörler konusunda baĢlıca yasal araç olmuĢtur. 2004 Yılında çıkarılan ―5226 Sayılı 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile ÇeĢitli Kanunlarda DeğiĢiklik 

Yapılması Hakkında Kanun‖ ve 2011 yılında çıkarılan ―648 Sayılı Çevre ve 

ġehircilik Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik 

Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname‖ 2863 Sayılı Koruma Kanununda 

önemli değiĢiklikler getirmiĢ; bunun yanında ―5225 Sayılı Kültür Yatırımlarını ve 

GiriĢimlerini TeĢvik Kanunu‖ ve ―5366 Sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel 

TaĢınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve YaĢatılarak Kullanılması Hakkında 

Kanun‖ koruma sistemine yeni kanunlar olarak girmiĢtir. Bu çalıĢmada baĢlıca bu 

değiĢiklikler üzerinde durulacaktır. 

2.1. Genel Çerçeve ve Yapılan Değişiklikler 

2863 Sayılı Yasa çerçevesinde oluĢturulmuĢ olan koruma sistemimiz içerisinde 

korunacak değerlere iliĢkin tanımlar ve sınıflandırmalar ile bunlara iliĢkin koruma 

yöntemleri Koruma Yüksek Kurulu ilke kararları aracılığı belirlenmiĢ durumdadır. 

Yasa‘nın yürürlüğe girmesinden itibaren çeĢitli yenilemeler yapılmıĢ olmakla 

birlikte halen kültür ve tabiat varlıkları olarak uygulanan sınıflandırma sistemi 

sürmektedir. Tabiat varlıkları (doğal sit) kapsamında herhangi bir alt sınıflama yok 

iken, kültür varlıkları sit alanları (kentsel, arkeolojik, kentsel-arkeolojik, tarihi) ya da 

bireysel anıtsal yapılar olarak gruplandırılmıĢ durumdadır. 

Ġlki 2004 yılında yapılan değiĢiklikler öncesinde, idari sorumluluğu Kültür ve 

Turizm Bakanlığı bünyesinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel 

Müdürlüğü tarafından yürütülen koruma çalıĢmalarının uzmanlık sorumluluğu ise 

Koruma Yüksek Kurulu ve yurt çapında bölgeler bazında görev Koruma Kurulları 

tarafından yürütülmekte idi. Koruma Kurulları YÖK ve Bakanlık tarafından ilgili 

meslek formasyonuna sahip akademisyenler arasından seçilmiĢ toplam 5 

akademisyenden oluĢurken, Koruma Yüksek Kurulu, merkezi yönetim bürokratları 

ile kurullarda halen görev yapan üye akademisyenlerden oluĢmaktaydı ve üye sayısı 

dağılımında akademik üye sayısı çoğunluktaydı (Yücel, 2004). 
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2.1.a. 5226 Sayılı Kanun 

2004 yılında 5226 sayılı yasa ile yapılan değiĢiklik ile yüksek kurul üye 

kompozisyonu bürokrat üye sayısının çoğunlukta olacağı Ģekle getirilmiĢ, Bakanlık 

tarafından seçilecek üyelerin akademisyen olma zorunluluğu kaldırılmıĢ, üye 

sayıları 7‘ye çıkarılmıĢ, kurulların adı ise ―koruma bölge kurulu‖ olarak 

değiĢtirilmiĢtir. Bu değiĢiklik kapsamında ayrıca yerel yönetim bünyelerinde 

koruma uygulama ve denetim bürolarının (KUDEB) kurulması sağlanmıĢtır. 

Korunacak kültür varlıklarına iliĢkin uygulamalarda koruma bölge kurulunda 

görüĢülmesine gerek olmayan bakım ve basit onarım uygulamaları için kurulan bu 

bürolar geniĢ çapta uygulama olanağı bulmuĢtur. Emlak vergilerinden %10 oranında 

koruma katkı payı ayrılması sağlanması da koruma uygulamalarına maddi kaynak 

sağlama açısından önemli bir değiĢiklik olmuĢtur. 

Bu yasal düzenlemenin en yenilikçi yönü koruma alanları için ―Yönetim Alanı‖ ve 

―Yönetim Planı‖ tanımlarının, arkeolojik alanlar için ise ―Müze Yönetimi‖ ve ―Anıt 

Eser Kurulu‖nun mevzuata girmesi olmuĢtur. Bu kavramlarla miras yönetimi adına 

yeni bir iĢleyiĢ ve örgütlenme ifade edilmekle birlikte katılım adına sivil örgütlerin 

ve meslek kuruluĢlarının sembolik katılımından ziyade bir düzenleme yapılmamıĢtır. 

Daha sonra çıkarılan bir yönetmelikle görev tanımı ve iĢleyiĢi ortaya konan alan 

yönetimi konusunda henüz çok az uygulama gerçekleĢmiĢ durumdadır. 

5226 Sayılı Yasa ile yapılan düzenlemeler, yukarıda özetlenen yenilikler dıĢında 

mevcut koruma sisteminin ana çerçevesi içinde kalmıĢtır. Bu bağlamda, korunacak 

değerlere iliĢkin tanımlar ve sınıflandırmalarda, miras alanlarına müdahale ve 

koruma teknikleri konusunda 2863 Sayılı Koruma Kanunu ile getirilmiĢ 

düzenlemelere bağlı kalınmıĢtır.  

2.1.b. 5225 Sayılı Kültür Yatırımlarını ve Girişimlerini Teşvik Kanunu 

5226 Sayılı Yasa ile aynı dönemde yürürlüğe giren bu yasa ile kültür varlıklarının 

yaĢatılması ve ülke ekonomisine katkı yaratan bir unsur olarak değerlendirilmesi, 

kullanılmalarının sağlanmasıyla kültür merkezlerinin yapımı ve iĢletilmesine 

yönelik kültür yatırımı ve kültür giriĢimlerinin teĢvik edilmesi hedeflenmektedir. Bu 

yasa da kültür varlığı kapsamında, yine 2863 Sayılı Koruma Yasası kapsamında 

envantere girmiĢ miras öğelerini esas almakta, buna ilave olarak somut olmayan 

kültür mirası öğelerini de ayrıca kapsamına almaktadır. 

Bu yasa ile mevcut kültürel mirasın ve gerektiği durumda kamusal olanakların, 

serbest giriĢimcilerce gerçekleĢtirilecek yatırımlara tahsisi öngörülmektedir. Bu yasa 

kapsamında yapılacak baĢvuruların Bakanlık nezdinde görüĢüleceği hükme 

bağlanmıĢ olmakla birlikte, kültür varlıklarının kültürel amaçlı bir nevi yeniden 

iĢlevlendirilmesi anlamına gelecek uygulamalarda koruma bölge kurullarının yeri ya 

da rolü konusunda yasada bir hüküm bulunmamaktadır. 

2.1.c. 5366 Sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların 

Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun 

Koruma sisteminde en dikkat çekici değiĢiklikler bu yasa ile yapılmıĢtır. Özü 

açısından yıpranmıĢ, kullanılamaz duruma gelmiĢ ve karakteristik özelliklerini 

kaybetme tehlikesi içerisine girmiĢ sit ya da koruma alanlarının yaĢatılması amacıyla 

her türlü iĢlevle yenilenmesini öngören bu yasa, Koruma Yasası ile uygulanmakta 
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olan bürokratik süreci de tamamen devre dıĢı bırakmaktadır. Hazırlanacak yenileme 

projelerinin onaylanması için mevcut koruma bölge kurulları devre dıĢı 

bırakılmakta, bunun yerine aynı yöntemle oluĢturulacak yenileme projelerini 

görüĢecek yeni bir koruma bölge kurulu oluĢturulması öngörülmektedir. 2863 Sayılı 

Koruma Yasası kapsamında yer alan miras alanları üzerinde uygulanıyor olmasına 

rağmen yenileme alanlarının belirlenmesi ve projelerin hazırlanıp uygulanması gibi 

konularda görev ve sorumluluk yerel yönetimler ve Çevre ve ġehircilik Bakanlığı 

arasında paylaĢılmaktadır. 

Bu yeni yasada da Koruma Yasası kapsamında korunan miras alanlarına iliĢkin 

tanım ve ölçütlere bağlı kalınmakta, korunacak değerlere iliĢkin ölçüt, kategori ya da 

tanım getirilmemekte, sadece kısa sürede hayata geçirilecek yenileme çalıĢmalarına 

yönelik çözümler ortaya konmaktadır. 

2.1.d. 648 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 

Koruma sistemi içerisinde sonuçları bakımından ses getiren diğer bir düzenleme de 

bu kararnamedir. Bu kararname ile doğal sitler, Kültür ve Turizm Bakanlığı‘ndan 

alınarak Çevre ve ġehircilik Bakanlığı sorumluluğuna verilmiĢtir. 3 Dereceli sit 

alanı koruma statüsünün sürdüğü bu alanlarla ilgili karar yetkisi de Çevre ve 

ġehircilik Bakanlığı bünyesinde yeni kurulan Tabiat Varlıklarını Koruma 

Komisyonu‘na verilmiĢtir. Bu düzenleme ile doğal sitler ile çevresel önem ve özellik 

taĢıyan özel çevre koruma bölgeleri Çevre ve ġehircilik Bakanlığı bünyesine dahil 

edilmiĢtir. Ekolojik önceliği olan orman alanları ile milli parklar ise Orman ve Su 

ĠĢleri Bakanlığı‘nda kalmıĢtır. Böylece çevresel öncelik taĢıyan doğal alanlar 

kategorilerine bağlı olarak 3 farklı bakanlığa bağlanmıĢ, doğal miras varlıkları ise 

mevcut koruma sisteminin dıĢına bırakılarak yeni bir örgüt ve mevzuat çatısı altına 

yerleĢtirilmiĢtir. 

Bu kararnamenin getirdiği bir diğer düzenleme koruma yüksek kurulu ile koruma 

bölge kurulu üyeliğinde YÖK‘ten atama yapılmasının ve akademisyen atama 

zorunluğunun kaldırılması olmuĢtur. Bu değiĢiklik ile kurullara üye atama iĢlemi 

yalnızca Kültür ve Turizm Bakanlığı‘na bırakılmıĢtır. Bunun yanı sıra, koruma 

bölge kurullarınca alınan kararlara karĢı, Koruma Yüksek Kurulu‘na itiraz hakkı 

getirilmiĢ, böylece Yüksek Kurul‘un bölge kurulları üzerinde vesayet oluĢturma 

durumu yaratılmıĢtır. 

2.2. Yapılan Düzenlemelerin Değerlendirilmesi Yönelik Tartışma 

Miras kavramı, koruma bakıĢ açısı ile ele alındığında, faydalı olmanın daha ötesinde 

gerekçelerle insanlar tarafından değer atfedilen kendilerine bırakılmıĢ tüm 

kaynakları içermektedir (English Heritage, 2008:71). Bu bağlamda, birey ve toplum 

için sahiplenilmesi beklenen ortaklıkları kapsamaktadır ve bu nedenle mirasın 

korunması ve yaĢatılması toplumsal bir gereklilik olarak kabul görmektedir. 

Yukarıda da özetlendiği Ģekliyle miras olarak kabul ve değer gören tüm varlıklar 

oldukça geniĢ bir perspektifte ele alınmakta, soyut ya da somut ayrımına gitmeden 

spritüel boyuta kadar inen algı ile tanımlanmakta ve sınıflanmaktadırlar. En genel 

anlamda kültür, doğa ve insan etkileĢiminin kolektif bir ürünü olarak kabul gören 

miras birikiminin özgün/otantik niteliklerinin korunması ve yaĢatılması tüm koruma 

eylemlerinde temel amaçtır. Zaman ve mekan boyutunda yaĢanan değiĢimin 
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yönetimi ise özellikle son dönemde etkili bir koruma yönetiminin amacı haline 

gelmiĢtir. Bu amacın yerine getirilmesi kuĢkusuz, koruma anlayıĢındaki evrime 

bağlı olarak uygulanagelen sistemlerin de yenilenmesini gerekli kılmaktadır. 

Ülkemiz koruma sistemi, Venedik Tüzüğü sonrası dönemde yaĢanan geliĢmeleri 

izleyerek bu anlamda gerekli adımları atmıĢtır. 1973 Yılında yürürlüğe giren Eski 

Eserler Yasası‘nda ilk defa sit alanlarına yönelik tanımlar yapılmıĢ, 1983 yılında 

çıkarılan 2863 Sayılı Yasa ve sonrasında yönetmelikleri ile hem miras 

sınıflandırması yenilenerek saptama ve belgeleme esasları ortaya konmuĢ, hem de 

koruma faaliyetlerinin organizasyonu konusunda yönetim yapısı oluĢturulmuĢtur. 

Yerel düzeyde görev yapacak bölge kurullarının oluĢturulması ve ilkelere iliĢkin 

çerçeve oluĢturma misyonunu yürütecek yüksek kurulun varlığı, hem mirasın 

korunmasındaki öncelikli amacın hem de korumada uzman rolü ve katkısının 

önemini ortaya koymuĢtur. 

Ancak, bu çalıĢmaya konu olan 2000‘li yıllardaki değiĢikliklere kadar koruma 

sistemi içerisinde güncel değerleri ve beklentileri karĢılayacak düzeyde 

yenileĢtirmelerin yapılamadığı görülmektedir. Bu açıdan, kültürel ve kentsel mirasın 

sosyal ve ekonomik rolünün, ülkenin ve kentlerin geliĢme süreçlerinde 

tanımlanmaması, koruma politikalarının diğer bölgesel ve kentsel plan kararları ve 

politikaları ile bağdaĢmaması, kültürel mirasın bakımı, geliĢtirilmesi ve korumanın 

yaygınlaĢtırılması için merkezi ve yerel birimler tarafından araç ve finansal 

kaynakların yetersizliği ve halkın koruma konusunda bilinçsizliği (Gülersoy ve 

Günay, 2005:30) gibi sorunlar sürekli gündemde olmuĢtur. 

Bu açıdan ele alındığında, 2004 yılından itibaren yapılan değiĢikliklerin 80‘lerden 

beri süregelen bu eksikliği gidermekte yetersiz kaldığı görülmektedir. Yukarıda 

özetlendiği Ģekilde, içerik olarak giderek çeĢitlenen ve zenginleĢen doğal ve kültürel 

miras için yapılan tanımlamalar, Ülkemizde de gündeme gelmekte ve çeĢitli 

düzlemlerde bağımsız çalıĢmalara konu olmaktadır. Ancak koruma sistemimizde, 

bunların bütüncül bir yapı içerisinde bir arada ele alınacağı bir çerçeve 

oluĢturulamamıĢtır. Doğa, kültür ve kültürel peyzaj mirası ana kategorileri altında 

tüm mirası bir arada ele alacak bütüncül bir mevzuat yapısı ön zorunluluk olarak 

görülmektedir. 

Oysa koruma sistemimizde yapılan değiĢiklikler bu tür bir zorunluluğu 

karĢılamaktan uzaktır ve daha parçacıl bir yapı ortaya koymaktadır. Özellikle 

çevresel ve doğal miras alanlarında bu problem daha yoğun gözlenmektedir. Her biri 

farklı mevzuata tabi olan ekolojik kaynakların, farklı bakanlıkların yetkisine 

verilmiĢ olması bütüncül bir çevre politikasının izlenmesini güçleĢtirmektedir. En 

son Doğu Karadeniz Bölgesi‘nde HES yatırımlarına konu olan alanların doğal sit 

alanı ilan edilmesi ile gündeme gelen ve söz konusu değiĢikliğe de dayanak olan 

uygulamalar bu tartıĢmayı kuvvetlendirmiĢtir. Yine doğal değerlerin ve varlıkların 

miras niteliğinin belirlenmesi, koruma ölçütlerinin saptanması ve 

özgünlük/otantiklik niteliğinin anlaĢılmasının Çevre ve ġehircilik Bakanlığı 

bünyesinde mümkün olup olamayacağı tartıĢılır durumdadır. Uluslararası eğilim, 

giderek doğal ve kültürel alanların biraradalığı ve bütünleĢme düzeyi üzerine 

yönelmiĢ durumda iken bu tür parçacıl bir yapı miras bütünlüğünü bozucu bir durum 

olarak ortaya çıkmaktadır. 



KBAM 4. Kentsel ve Bölgesel AraĢtırmalar Sempozyumu 

233 

Koruma sisteminde güncel eğilimleri izleme adına getirilen alan yönetimi konusu da 

yeterince etkinlik kazanmamıĢtır. Mevcut hali ile uygulanması durumunda, alan 

yönetiminin miras koruma konusunda nasıl bir katkı yapacağı belirsizdir. Zira, alan 

yönetimi sisteminde yer alacak kurum ve kuruluĢlar (yerel yönetimler ve merkezi 

yönetim organları) zaten kendi mevzuatları kapsamında koruma sisteminde yer 

almaktadırlar. Kendi kuruluĢ yapıları ve mevzuatları içerisinde koruma amaçlı 

görevleri de tanımlanmıĢ olan bu aktörlere alan yönetiminin getireceği yeni roller 

tartıĢmalıdır. Ayrıca, tescili yapılmıĢ bir koruma alanı için oluĢturulacak olan alan 

yönetimi sistemi, birden fazla ve farklı nitelikte koruma alanları (örneğin kültürel 

miras alanı, kültürel peyzaj alanları, doğa koruma alanları ya da doğal sitlerin bir 

arada olduğu yerler) söz konusu olduğunda nasıl bir bütünlüğün sağlanacağı konusu 

da açık değildir. 

Son dönem yapılan değiĢiklik ile getirilen sit alanlarında yenileme uygulaması 

doğası açısından koruma düĢüncesine aykırılık göstermektedir. Yenilemeye konu 

alanlarda, yeni bir koruma kurulunun oluĢturulmuĢ olması miras alanı üzerinde yetki 

karmaĢası yaratacak niteliktedir. Bunun yanı sıra, yenileme alanındaki projeler ve 

kararlar konusunda sorumlulukların yerel yönetimler ile Çevre ve ġehircilik 

Bakanlığı arasında dağıtılmıĢ olması, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile koruma 

kurullarının sistem dıĢında bırakılması miras üzerindeki özgünlük/otantiklik 

değerlendirmesinin ve kararlardaki uzmanlık rolünün göz ardı edilmesi anlamına 

gelmektedir. Bu anlamda Ġstanbul TarlabaĢı yenileme projesi gerçekleĢtirilen proje 

itibariyle en somut örnektir. Koruma adına hazırlanmıĢ olan projelerinin korumadan 

daha çok yenilemeye dönük olduğu ve bir tür soylulaĢtırma uygulamasına dönüĢtüğü 

yolunda kamuoyunda oluĢan bir algı söz konusudur. 

Bununla birlikte, koruma bölge kurulları ile yüksek kurul üyeliklerine yönelik atama 

ölçütlerinin değiĢmesi de koruma sistemi içerisinde uzmanlık ve deneyimin rolünün 

giderek yok olmasına neden olmaktadır. Bu durum, mirasın saptanması, koruma 

ilkelerinin belirlenmesi ve uygulamaların tartıĢılması konusunda ciddi sorun yaratıcı 

niteliktedir. Koruma Yüksek Kurulu‘na verilen vesayet yetkisi de yerelde alınmıĢ 

olan koruma kararlarının uygulanmasında problem yaratıcı niteliktedir. Bunun en 

son örneği Taksim Meydanı ve Gezi parkı projesinin reddi için alınmıĢ olan koruma 

bölge kurulu kararının, Koruma Yüksek Kurulu tarafından iptal edilmesi olmuĢtur. 

Koruma sisteminde son dönemde yapılan değiĢiklikler, amaç ve içerik açısından 

sisteme bir katkı ya da ilerleme sağlamaktan uzaktır. Bu değiĢikliklerin hiçbirisinde 

koruma sistemi içerisindeki mevcut miras algısına, tanımına, içeriğine ve 

sınıflandırmasına dair bir düzenleme, güncelleme ya da yenileme yapılmamıĢtır. Bu 

yüzden, mirasın türel dağılımına yönelik uygulamalar ve çalıĢmalar halen 

birbirinden bağımsız ve kopuk olarak yürütülmektedir. Örneğin kültürel mirasın 

vazgeçilmez dayanağı ve kaynağı olarak benimsenen soyut mirasa iliĢkin çalıĢmalar 

daha çok UNESCO Türkiye Milli Komitesi tarafından gerçekleĢtirilmekte, ancak 

korumada birincil aktör olan Kültür Bakanlığı‘nın envanter oluĢturma dıĢında bir 

çalıĢması olamamaktadır. Modern mimarlık mirası, endüstri mirası, kültürel 

peyzajlar gibi kavramlar henüz yasal sistem içerisine girmemiĢtir. 

Yeni düzenlemelerin tartıĢılmasında vurgulanması gereken önemli bir nokta mirasa 

yönelik algıda, mirasın kültürel bir kaynak olarak ele alıp korunmasına dair politika 

ve strateji izlenmesinden çok mirastan ekonomik bir kaynak olarak faydalanmaya 
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yönelik bir tutumun varlığıdır. Sit alanları içerisinde yenileme ve dönüĢtürme 

çabalarına yönelik eğilim ve yasalarda hem doğal hem de kültürel miras alanları 

konusunda ―yatırım‖ ifadesinin sıklıkla kullanılması bu yargıyı güçlendirmektedir. 

3. Sonuç 

Amaçları ve yol açtıkları uygulamalar açısından ele alındığında, bu düzenlemelerin 

bütüncül bir koruma politikası sağlama kaygısından uzak olmalarından ötürü doğal 

ve kültürel mirasa yönelik algılarında da ciddi riskler taĢıdığı, miras değerlerini 

koruyucu ve yaĢatıcı bir tutumdan çok bunlardan ekonomik açıdan faydalanmaya 

yönelik bir beklenti olduğu düĢünülmektedir. Uluslararası düzlemde gerçekleĢtirilen 

düzenlemeler ve atılan adımlar izlendiğinde, koruma politikalarının belirlenmesinde 

öncelikle korunacak değerlere yönelik tanımlar ve sınıflandırmaların sürekli 

yenilendiği ve geniĢletildiği görülürken, Ülkemizde yapılan son düzenlemelerin bu 

tür bir kapsamının olmadığı görülmektedir. Bu açıdan, son düzenlemelerde miras 

algısının, doğal ve kültürel varlıkları ve değerleri koruma amacı doğrultusunda bir 

kaynak olarak görmeme yönünde olduğu düĢünülmektedir. 
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Öz: Kentsel siyaset alanında hâkim olan neoliberal söylem, kentlerin geleceğinin 

biçimlendirilmesinde de etkili olmaktadır. Bu söylemin kent planlamasındaki yansıması olan 

parçacı planlamanın, tekil projelerinden oluşan bütünsellikten uzak, konuya odaklı, pazar 

mekanizması içinde gündeme gelen projeleri planlama pratiğimizde yoğun bir şekilde 

deneyimlenmektedir.Bu çalışmada, bunları olanaklı kılmak için de karar süreçlerinde, yasal ve 

yönetsel açılardan değişikliklere gidildiği ve siyasi kararların genellikle bilimsel ve teknik 

kararları geriye ittiği iddiası tartışmaya açılmıştır. Bu kapsamda, bütüncül-parçacı planlama 

ikilemi irdelenerek, parçacı planlamaya destek veren yasal araçların/düzenlemelerin neler 

olduğu, nasıl kullanıldıkları yani kentlere ne ölçüde müdahaleye olanak tanıdıkları tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Yasal düzenlemeler, bütüncül-parçacı planlama ikilemi, tekil projecilik, 

yetkilendirme, meĢrulaĢtırma 

 

Abstract: The dominant neoliberal discourse in the field of urban politics is also effective in 

shaping the future of cities. This is experienced in urban planning with a discourse on 

fragmented planning, being non-holistic and based on individual projects, subject-oriented and 

planning projects that take place in market mechanism In this study, it is discussed that decision-

making process is changed in order to make these possible, in the legal and administrative 

aspects and in this respect the scientific and technical decisions remains behind the political 

decisions. Holistic-fragmented dilemma planning examined the particle legal instruments that 

support planning / what are the regulations, how they are used in this study are discussed in the 

cities they know to what extent the intervention. 

Keywords:. legal regulations, an integrated planning-particle duality, singular projects, 

authorization, legitimation 
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Giriş 

Kentleri değiĢim değeri ve rant elde etme aracı olarak gören, sermayenin yeniden 

üretimini destekleyen, neo-liberal politikalarla bütünleĢen anlayıĢ (ġengül, 2000; 

KurtuluĢ, 2000) ile ülkemizde kentsel geliĢme, ‗konuya odaklı, pazar mekanizması 

içinde gündeme gelen projeler‘ le yönlendirildiği bir sürece girilmiĢtir (Öksüz, 

Beyazlı, Türk, 2006). 

Kentlere planlama kurumundan çok piyasa güçleri yön verme eğilimindedirler. Yeni 

liberal politikalar ile kentinde satılıp alınan bir meta olarak algılanması sağlanmıĢtır 

(Görgülü,2009). Devletin merkezdıĢılaĢması olarak ön plana çıkan neoliberal 

süreçte, sosyal devlet uygulamaları büyük ölçüde azalmıĢ, sermayenin 

desteklenmesine yönelik politikalar önem kazanmıĢtır.   

1990‘lı yıllarda ivme kazanan bu tartıĢmalar, değiĢen ekonomik döngüler 

çerçevesinde ülkemizde de imar kurumunda etkili olmuĢtur. Özellikle 2000‘li 

yıllardan sonra bu yönelimler yasal düzenlemelerle desteklenerek siyasal kararların 

kentsel mekanı Ģekillendirici yönünü ortaya koymuĢtur. Neoliberal akım ile birlikte 

ilgili kurumları, kentsel hatta kırsal alandaki rant getirilerinden pay alan bir ortak 

haline getirerek yasal çerçeveyi bu amaçlar doğrultusunda ĢekillendirmiĢtir. 

Günümüz Türkiye‘sinde mekanın yeniden üretimi, kentin çok aktörlü yapısının 

önündeki en önemli sorunlardan biri olarak karĢımızda durmaktadır. Lefebevre‘nin 

tanımıyla bir ürün olan mekan, sosyal ve toplumsal olarak üretilmekte, sosyal, 

politik ve ideolojik unsurları içermekte ve kendi içinde birçok çatıĢma, gerilim ve 

müzakereyi barındırmaktadır (Özden 2010). Bu çatıĢmalar ekseninde, 2000‘den 

bugüne ülkemiz kentlerinde (Ģimdilerde orta-küçük kentlerde bile) siyasetin mekana 

müdahale ettiği, eylemi meĢrulaĢtırma çalıĢmaları büyük bir hızla sürmektedir. 

DönüĢüm kavramı, acımasızca planlama literatüründe içi boĢaltılmıĢ bir kavram 

olarak karĢımıza çıkarak, kentsel refahın daha da yara almasına neden olmaktadır.  

Kamusal kullanımlar için ayrılmıĢ ya da ekolojik hassasiyete sahip ‗rezerv‘ alanlar 

tüketilmekte ve kent planlama kentsel dönüĢüm projelerinin meĢrulaĢtırılma aracı 

haline gelmektedir (ġahin,2012). 

Bu bağlamda, kentsel geliĢmede yaĢanan liberal söylem ve planlama pratiğine 

yansıması olan ‗bütüncül planlama‘dan uzak, uygulanan yada yalnızca gündem 

yaratan projeler demetinin ortaya çıkıĢını kolaylaĢtıran/destekleyen yasal 

düzenlemeler sistematik bir Ģekilde incelenmiĢtir. 

ÇalıĢmada; bütüncül planlamaya karĢı parçacı planlamayı yönlendiren yasal 

çerçevenin incelenmesi ve yasal düzenlemelerin müdahale ölçeklerine göre 

kategorilendirilmesi amaçlanmıĢtır. 

1.Çalışmanın Kapsamı ve Yöntemi 

Duyguluer‘in (2012) çalıĢması referans alınarak ekinde sunduğu ‗Ek A: Kanunlar‘ 

tablosunda yer alan 81 kanun ve 18 Kanun Hükmünde Kararname öncelikli olarak 

incelenmiĢtir. 81 kanundan 14‘ü halen yürürlükte olmamaları nedeniyle 1593, 1380, 

6107, 4458, 5488, 6551, 4046, 4059, 6083, 5003, 5225, 5648, 2709 nolu kanunlar 

ise bildirinin konusu ile direkt ilgili olmadığı için listeden çıkarılırken, 5659 nolu 

kanun listede olmamasına karĢın çalıĢmaya dahil edilmiĢtir. Ayrıca, yine aynı 
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referans çalıĢmada yer alan ve ‗EK: Tablo B‘de yer alan 18 adet Kanun Hükmünde 

Kararnamede 3‘ü çıkarılarak çalıĢma kapsamında tartıĢılmıĢtır (Tablo:1)  

 
Tablo1:ÇalıĢma kapsamında incelenen kanunlar ve ilgili maddeleri 

 

Tabloda yer alan tüm Kanunlar ve Kanun Hükmünde Kararnameler  son güncel hali 

ile incelenmiĢ ve planlamanın bütünlüğüne müdahale içeren maddeleri tesbit 

edilmiĢtir (BaĢbakanlık Mevzuat Bilgi Sisteminden -www.mevzuat.gov.tr- elde 

edilen Kanun metinleri bildiri içerisinde tırnak içinde kullanılmıĢtır). Tüm kanun 

metinleri, yetkili kıldığı kurum, sağladığı yetki ve imtiyazlar, yönlendirdiği 

yatırımlar (kamu-özel sektör) kurulmasını öngördüğü kurumlar, varsa ilan edilen 

alanlar bağlamında tartıĢılmıĢ ve excel tabloları oluĢturulmuĢtur. Ancak, sunum 

formatı sebebiyle ilgili tablolar tam kapsamlı olarak bildiriye eklenememiĢtir.  

ÇalıĢmanın ikinci aĢaması; bu yasal düzenlemelerin müdahale ölçeklerine göre 6 ana 

kategori çerçevesinde sınıflandırılarak, kanunların çalıĢma kapsamındaki ilgili 

maddeleri süzülmüĢ ve tartıĢılmıĢtır (Tablo 2). 

Üçüncü aĢamada ise; daha detaylı olarak yorumları sunulan kanunların ilgili 

hükümleri, 4.10.2010 tarih ve 27749 sayılı Resmi Gazete‘de yayınlanan KENTGES 

(2010-2023) BütünleĢik Kentsel GeliĢme Stratejisi ve Eylem Planı ile 

iliĢkilendirilmiĢtir. YerleĢmelerimizin yaĢanabilirlik düzeyinin, mekân ve yaĢam 

kalitesinin yükseltilmesi ile ekonomik, sosyal ve kültürel yapılarının 

güçlendirilmesine yönelik yol haritasının oluĢturulması amacı taĢıyan KENTGES‘in 

üç ana ekseninden biri olan ―Mekânsal Planlama Sisteminin Yeniden 

Yapılandırılmasına‖ iliĢkin stratejileri ve eylemleri (Bkz. www.kentges.gov.tr), 

incelenen Kanunlar ve onların mekânsal boyuttaki yansımaları bağlamında 

tartıĢılmıĢtır. 

Çoğu eylem için hedef yıl olan 2014‘de neredeyse girdiğimiz bu dönemde planlama 

sistemimizde nelerinin tartıĢılsa bile mevzuatta önerilmediği/düzenlenmediği yada 

red eden bir tutum sergilendiğinin somut olarak ortaya konulmasını amaçlanmıĢtır. 
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Tablo2: ÇalıĢma kapsamında incelenen kanunların katagorilendirilme ve yetki ve kurumlar 

çerçevesinde incelenmesi 
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2.Yasal Düzenlemeler 

Ülkemizde yürürlükte olan kanunlar incelendiğinde yerel yönetimler olarak, alt 

ölçekli imar planlarını (nazım imar planı, uygulama imar planı, ıslah planı ve plan 

tadilat ve revizyonları) yapma ve onaylama yetkisi olan kurumlar Valilik, Ġl Özel 

Ġdareleri, Belediyeler ve BüyükĢehir Belediyeleridir. Merkezi yönetim olarak yetkili 

olan kurumlar ise, Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı, Çevre ve ġehircilik Bakanlığı, 

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığı, ÖzelleĢtirme Yüksek 

Kurulu, BiliĢim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak karĢımıza çıkmaktadır. 

Üst ölçek plan olarak nitelendirdiğimiz, bazı kanunlarda ‘her ölçekte ve her türde 

planlar‘ olarak geçen planları yapma ve onaylama yetkisi, Orman ve Su ĠĢleri 

Bakanlığı, Çevre ve ġehircilik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı,  Ġl Özel 

Ġdaresi, ilgili Belediye, ilgili BüyükĢehir Belediyesi ve Toplu Konut Ġdaresi 

BaĢkanlığı kurumlarıdır. 

Tablo 1‘de bulunan kanunlar, çerçeve kanun olan 3194 Sayılı Ġmar Kanunu esas 

alınmıĢ, diğer kanunlar da kapsam ve öngördüğü düzenlemelere göre de 

gruplandırılarak toplam 6 kategori elde edilmiĢtir.  

2.1. Çerçeve Kanun: 3194 İmar Kanunu 

3194 Sayılı Kanun‘u çıkarıldığı 1985 yılından bugüne pek çok kez (1986, 1987, 

1991, 1994, 1997, 1998, 1999, 2003, 2005, 2006, 2008, 2009 ve son olarak 2013) 

değiĢtirilen/ilaveler yapılan, her defasında yetersizliği kabul görmesine karĢın 

bütününde yenilenemeyen çerçeve kanundur. 

Kanunun 8. Maddesi ―d‖ bendinde (Ek: 12/7/2013-6495/73 md.) de Madde 9‘un 

devamı olarak, bakanlık aldığı üst ölçek kararları, kurumlara alt kademe planların, 

üst kademe planların kesinleĢtiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde ilgili idarece 

üst kademe planlara uygun hale getirilmesi zorunluluğu getirmiĢtir. 

KENTGES Hedef. 1. Strateji 1.3‘te bahsi geçen plan kademeleri arasındaki uyum bu 

Ģekilde sağlanmaya çalıĢılmıĢ gibi gözükmektedir. Plan kademelenmesi için kabul 

edilen bir uygulamadır. Ancak olması gereken zaten üst ölçekli plan kararlarının 

öncelikli varlığı ve bu kararların alt ölçekli planlara yansımasıdır. Hangi ölçek 

olursa olsun plan bir bütündür ve birbirine bağlı birçok öngörü barındırır. Planın 

dinamik yapısın,a parçacı kararlarla müdahale edilmesi, plan bütünlüğü açısından 

tehdittir. Üstelik yerel yönetimler olan kent yöneticilerine sadece yapılan 

değiĢiklikleri iĢleme zorunluluğu da yerel yönetimlerin kent yöneticisi değil sadece 

merkezden alınan kararların prosedürünü gerçekleĢtiren kurumlar Ģeklinde 

sınırlanmasına neden olmaktadır.  

Sadece planlama değil yerel yönetimlerin yine yetkilerinden olan yapılan mekansal 

planlama, harita ve parselasyon, etüt ve projelendirme, yapı ruhsatı ve yapı kullanma 

izni düzenleme, enerji kimlik belgesi hazırlanmasına iliĢkin iĢ ve iĢlemler ile yapı 

malzemelerini; denetlemeye, aykırılıklar hakkında iĢlem tesis etme, aykırılıkları 

gidererek mevzuata uygun hale getirmeye yönelik değiĢiklik yapmaya ve onaylama, 

yapı tatil tutanağı tanzim etme, mühürleme, yıkım kararı alma ve yıkımı 

gerçekleĢtirme, ilgililer hakkında idari yaptırım kararı verme yetkilerini de yine 

Madde 8 ‖g‖ bendinde (Ek: 12/7/2013-6495/73 md.) kendi bünyesine katmıĢ üstelik 

denetçileri aracılığıyla da bir nevi uygulayıcı bir aktör olmuĢtur.  
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Maddenin ―h‖ bendinde (Ek: 12/7/2013-6495/73 md.) ―Köylerde ve kırsal özellik 

gösteren diğer yerleĢmelerde Bakanlıkça; bu Kanun kapsamındaki yerleĢmelere 

iliĢkin enerji verimli, iklim duyarlı ve ekolojik özellikli plan ve projeler 

hazırlanabilir veya hazırlattırılabilir, bu nitelikli yapılar inĢa edilebilir veya uzun 

vadeli kredilendirilmek suretiyle desteklenebilir.‖ demektedir. Bu madde köylerde 

ve kırsal özellik gösteren diğer yerleĢmelerde yeni yapılaĢma anlamına da 

gelebilmektedir. Kıra kent gibi bakan, imar planı üreten, planı amaç haline getiren 

bu tür müdahaleler, ne yazık ki kentlerimizden sonra kırın da hızla inĢasını 

desteklemektedir. 

Maddenin ―ı‖ bendinde (Ek: 12/7/2013-6495/73 md.) ―ilgili kanunlarında açıkça 

belirtilen yetkili kuruluĢlar dıĢında meslek odaları dâhil baĢka bir kurum veya 

kuruluĢun vize veya onayına tabi tutulamaz, tutulması istenemez‖ Ģeklinde bir 

düzenlemeye gidilmiĢtir. Ayrıca maddenin ―i‖ bendinde (Ek: 12/7/2013-6495/73 

md.)―Ġdarelerce onaylanmıĢ; mevcut durumu gösteren halihazır haritalar, 

parselasyon planları ile teknik ve idari düzenlemeleri içeren bu kanun kapsamındaki 

planların değiĢiklik ve revizyonlarında ilk müellifin görüĢü veya izni aranmaz.‖ 

diyerek de ilgili müellifleri de devre dıĢı bırakmıĢtır. KENTGES Hedef.1. 

strateji1.8. eylem1.8.1 in aksine en önemli STK kuruluĢlarından meslek odaları 

birliklerinin yetkileri alınmıĢtır. Ayrıca ilgili müelliflerin projelerinde izinlerine 

gerek duyulmaksızın kurumların diledikleri gibi düzeltme ve değiĢiklik yapma 

yetkisi verilmiĢtir.  

Planlamada Bakanlık‘ın vesayeti olarak tanımlanan Madde 9‘da ―Bakanlık gerekli 

görülen hallerde, kamu yapıları ve enerji tesisleriyle ilgili alt yapı, üst yapı ve iletim 

hatlarına iliĢkin imar planı ve değiĢikliklerinin, umumi hayata müessir afetler 

dolayısıyla veya toplu konut uygulaması veya Gecekondu Kanunu‘nun uygulanması 

amacıyla yapılması gereken planların ve plan değiĢikliklerinin, birden fazla 

belediyeyi ilgilendiren metropoliten imar planlarının tamamını veya bir kısmını 

yapmaya, yaptırmaya, değiĢtirmeye ve re'sen onaylamaya yetkilidir.‖ denilmektedir.   

1994 yılında (Ek : 24/11/1994 - 4046/41 md.) bu maddeye bir eklenti yapılarak 

‖Belediye hudutları ve mücavir alanlar içerisinde bulunan ve özelleĢtirme 

programına alınmıĢ kuruluĢlara ait arsa ve arazilerin, ilgili kuruluĢlardan gerekli 

görüĢ, (Belediye) (2) alınarak Çevre Ġmar bütünlüğünü bozmayacak‖ Ģeklinde iken 

devamında 1997 yılında  bir eklentiyle (Ek ibare: 3/4/1997 - 4232/4 md.) ―…imar 

tadilatları ve mevzi imar planlarının ve buna uygun imar  durumlarının  BaĢbakanlık 

ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığınca hazırlanarak ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunca 

onaylanmak suretiyle yürürlüğe girer‖ ibaresi getirilerek noktasal müdahale yolunu 

açılmıĢtır. 

―Bakanlık birden fazla belediyeyi ilgilendiren imar planlarının hazırlanmasında, 

kabul ve onaylanması safhasında ortaya çıkabilecek ihtilafları halleder, gerektiğinde 

re'sen onaylar.‖ ile belli aktörler yine devre dıĢı bırakılmakta ve uzlaĢı yerine 

merkezi bir karar vermeyi hedeflemektedir.  

Genel olarak bakıldığında, KENTGES Hedef.1 Strateji1.1. Eylem1.1.1 de mekansal 

planlamanın kapsamlı bir çerçeve yasaya ihtiyaç duyduğu ortaya konmuĢ ve bu 

çerçeve yasa da 3194‘ün yeniden düzenlenmesi ile olabilecek bir durumdur.  
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2.2. Üst Ölçek Plan Kararlarını Yönlendiren Kanunlar 

Tablo 2‘de ifade edilen bu grup kanunlar içerisinden özellikle 3621 Sayılı Kıyı 

Kanunu, 4242 Sayılı Mera Kanunu ve 6801 Sayılı  Orman Kanunu konu 

kapsamında detaylandırılarak aktarılmıĢtır.  

2.2.1. 3621 Sayılı Kıyı Kanunu 

Kıyı alanları, kamu kullanımı ve kamu yararının çok ön plana çıktığı mekânlardır. 

Bu alanların korunmasını ve toplum yararına kullanılmasının esaslarını belirlemek 

için 1990 yılında çıkarılan Kıyı Kanunu‘nda 2005 yılından sonra yapılan 

düzenlemeler bu alanların özel alanlar olarak tanımlanmasının ve çeĢitli 

fonksiyonların atanmasının yolunu açmıĢtır. Bu hükümler; 

6. Maddeye eklenen ―c‖ (Ek: 3/7/2005 - 5398/13 md.) bendinde;  kruvaziyer ve yat 

limanı gibi bir kompleksi kıyı alanlarında yapılabilir kılmıĢ ve devamında bu 

alanların ihtiyacı olan yönetim destek ve konaklama birimlerinin yapılanma Ģartları 

imar plânı ile belirleneceği Ģeklinde bir ifadeyle baĢka bir yapılanmanın da yolunu 

açmıĢtır.  

2008 yılında 6. Maddeye ―d‖ bendi eklenerek (Ek: 31/7/2008 - 5801/3 md.) Olası 

uluslararası spor organizasyonlarında kıyı alanlarında spor tesisleri ve zorunluluk 

arz eden durumlarda bunların tamamlayıcı konaklara tesislerinin yapılması yolu 

açılmıĢtır. Tüm bu yapılar büyüklükleri itibari ile kıyı alanlarında ciddi alanlar 

kaplayacak yapılaĢmanın yolunu açan, boĢ olan ve kamu elinde olan kıyı alanlarına 

yönelik noktasal müdahalelerdir. Ayrıca kıyılarda ve sahil Ģeritlerinde dolgu ya da 

kurutma yolu ile arazi kazanılması halinde plan yapım ve onama yetkisi Bayındırlık 

ve Ġskân Bakanlığına ait olmakla birlikte Turizm TeĢvik Kanununda yapılan son 

düzenlemelere göre bu alanların turizm merkezleri ya da kültür ve turizm koruma ve 

geliĢim bölgelerinde yer almaları halinde planlama yetkileri Kültür ve Turizm 

Bakanlığı tarafından kullanılmaktadır (KentleĢme Ģurası, 2009). Böylelikle, kıyı 

alanları hakkında karar üreten, plan yapan kurumların sayısı artmakta birlikte 

kıyıların korunması ve toplum yararına kullanılması tartıĢmalı hale gelmektedir. 

2.2.2. 4242 Sayılı Mera Kanunu 

Mera alanları çeĢitli nedenlerle korunması gereken alanlar olduğu için bu alanların 

sınırlarının belirlenmesi ve korunmasına yönelik tedbirler 1998 yılında çıkan bu 

kanunla düzenlenmiĢtir. Madde 4‘de ―Mera, yaylak ve kıĢlaklar; özel mülkiyete 

geçirilemez, amacı dıĢında kullanılamaz, zaman aĢımı uygulanamaz, sınırları 

daraltılamaz.‖ ibaresi ile mera alanları koruma altına alınmıĢtır. Fakat madde 14‘de 

(DeğiĢik: 27/5/2004-5178/3 md.); Enerji maden ve petrol faaliyeti için zaruri olan 

turizm yatırımları için zaruri olan, kamu yatırımları yapılması için gerekli bulunan 

ve ayrıca  (Ek: 26/3/2008 5751/3 md.; DeğiĢik: 9/7/2008-5784/26 md.) Enerji 

Piyasası Düzenleme Kurumunun talebi üzerine ve gerekli bulunan, Jeotermal 

kaynaklı teknolojik seralar için ihtiyaç duyulan mera alanlarının farklı Ģekilde 

kullanılmasının yolu açılmıĢtır. Ayrıca 6306 Sayılı Kanun‘un 3. maddesi ―6‖ 

bendinde de bakanlıkça riskli alanlarda ve riskli yapılarda yaĢayanların nakledilmesi 

için ihtiyaç duyulursa mera alanlarını kullanabilmektedir.  

Geçici Madde 3‘de ise ―Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde kalan ve 

1.1.2003 tarihinden önce kesinleĢen imar plânları içerisinde yerleĢim yeri olarak 
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iĢgal edilerek mera, yaylak ve kıĢlak olarak kullanımı teknik açıdan mümkün 

olmayan yerlerin ot bedeli alınmaksızın tahsis amacı değiĢtirilerek Hazine adına 

tescilleri yapılır‖ demektedir. Ayrıca ―Birinci fıkrada nitelikleri belirtilen 

taĢınmazlardan …. açılan davalarda Hazine adına tesciline veya mera, yaylak ve 

kıĢlak olarak sınırlandırılmasına ve özel siciline yazılmasına karar verilen ve 

kesinleĢen kararlara konu olan bu nitelikteki taĢınmazların tapuları da talep etmeleri 

halinde aynı esaslara göre önceki kayıt maliklerine veya kanuni mirasçılarına 

devredilir.‖  diyerek kendi içinde mera alanlarına yapılan yapılaĢmalara bir af 

içermektedir. 

Yukarda belirttiğimiz maddelerle Kanun‘un 4. Maddesinde koruma altına alınan 

mera alanlarının aslında o kadar da korunmadığı açıkça görülmektedir. 

2.2.3. 6801 Sayılı Orman Kanunu 

1956 tarihli orman alanlarının sınırlarının belirlenmesi ve korunmasının esaslarını 

belirleyen bu Kanun‘un 2. Maddesinin ―b‖ bendinde ―31/12/1981 tarihinden önce 

bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiĢ yerlerden… çeĢitli 

tarım alanları veya otlak, kıĢlak, yaylak gibi hayvancılıkta kullanılmasında yarar 

olduğu tespit edilen araziler ile Ģehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak 

bulunduğu yerleĢim  alanları, orman sınırları dıĢına çıkartılır.‖ ifadesine yer 

verilmiĢtir. Bu madde günümüzde 2-B alanları olarak da gündemde olan 

düzenlemelerin yolunu açmıĢtır. 

Farklı kanunlardaki düzenlemeler, belirli kullanımlara iliĢkin olarak orman 

alanlarının kullanımını ve yapılaĢmasını mümkün kılmaktadır.  Orman arazilerinin 

turizm amaçlı tahsisi ile ilgili yasal düzenlemeler de yine benzer tartıĢmaların 

konusu olarak gündemde yer almıĢ, özellikle kıyı alanlarında yapılan tahsisler ile 

çok geniĢ orman alanları turizm yapılaĢmalarına konu olmuĢtur. Orman Kanunu‘nun 

52. maddesinde yer alan ve özel orman alanlarının yapılaĢma hükümlerini 

düzenleyen madde çerçevesinde yapılan planlarla da, özellikle büyük kentlerde yer 

alan orman alanlarının yapılaĢmaya açılması sıklıkla rastlanan bir uygulama 

olmaktadır (KentleĢme Ģurası, 2009). Halen tartıĢılan pek çok proje bu maddenin 

amacı dıĢında kullanılması ile hayat bulmuĢtur.   

2.3. Kurumsal Yetkilere Yönelik Kanunlar 

Bu kategoride değerlendiren, Tablo 2‘de sunulan kanunlar içerisinde özellikle 2985 

Toplu Konut Kanunu ve 5393 Belediye Kanunu yetkilendirdiği kurumlar ve 

uygulamalar ile ön plana çıkmaktadır.  

2.3.1. 2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu 

Bu kanun çok güçlü bir kurum haline gelen Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığı‘nın 

kurulmasını öngörmüĢ ve konut politikalarının uygulayıcısı olarak yetkilendirmiĢtir. 

2004 yılında değiĢtirilen bazı maddelerle bu kuruma özel yetkiler verilmiĢ ve 

planlamayı yönlendiren güçlü bir aktör olmasını sağlamıĢtır.  

Madde 4‘de (DeğiĢik: 5/5/2004 – 5162/2 md.) (DeğiĢik birinci fıkra: 24/7/2008-

5793/7 md.); ―BaĢkanlık, gecekondu dönüĢüm projesi uygulayacağı alanlarda veya 

mülkiyeti kendisine ait arsa ve arazilerde veya valiliklerce toplu konut iskan sahası 

olarak belirlenen alanlarda çevre ve imar bütünlüğünü bozmayacak Ģekilde her tür 
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ve ölçekteki planlar ile imar planlarını yapmaya, yaptırmaya ve tadil etmeye 

yetkilidir. TOKĠ‘nin yapmıĢ olduğu bir plan Belediyeler ve valilik tarafından üç ay 

içerisinde onaylanmaz ise,  planlar baĢkanlık tarafından re'sen onaylanır.‖ ve 

―BaĢkanlık kanundaki görevleri çerçevesinde gerçek ve tüzel kiĢilere ait arazi ve 

arsaları ve bunların içerisinde veya üzerinde bulunan her türlü eklenti ve yapıları 

kamulaĢtırmaya yetkilidir.‖ Ģeklindeki değiĢiklikler eklenmiĢtir. Bu üç yetki 

TOKĠ‘yi karar alma gücü ve uygulama gücü gibi çok güçlü yetkilerle donatılmıĢ 

özel bir kurum haline getirmektedir.  

Ayrıca Ek Madde 1 (Ek : 9/4/1990 - KHK - 412/1 md.)  de;―c‖ bendinde 

―Konutların finansmanı için bankaların iĢtirakini sağlayacak tedbirleri almak, bu 

amaçla gerektiğinde bankalara kredi vermek, bu hükmün uygulanmasına iliĢkin 

usulleri tespit etmek,‖, ―j‖ bendinde (Ek: 31/7/2003-4966/4 md.) ―Yurt içi ve yurt 

dıĢında doğrudan veya iĢtirakleri aracılığıyla proje geliĢtirmek; konut, alt yapı ve 

sosyal donatı uygulamaları yapmak veya yaptırmak,‖,―k‖ bendinde (Ek: 31/7/2003-

4966/4 md.) ―Ġdareye kaynak sağlanmasını teminen kâr amaçlı projelerle 

uygulamalar yapmak veya yaptırmak, ―,―e‖ bendinde (DeğiĢik: 31/7/2003-4966/4 

md.) ―Konut sektörüyle ilgili Ģirketler kurmak veya kurulmuĢ Ģirketlere ve finans 

kurumlarına ortak olmak,‖ yetkileri ile donatılmıĢtır.  

TOKĠ artık bir özel kuruluĢ gibi yurt içinde ve yurt dıĢında finans faaliyetleri, 

projeler, ortaklıklar yapabilen, bunun yanı sıra kamu kurumu olarak ta gecekondu 

(?) dönüĢüm projesi uygulayacağı alanlarda veya mülkiyeti kendisine ait arsa ve 

arazilerde veya valiliklerce toplu konut iskân sahası olarak belirlenen alanlarda her 

ölçekte ve her türde plan yapma ve onama gibi imtiyazlı  yetkilerle donatılmıĢtır.  

2.3.2. 5393 Sayılı Belediye Kanunu 

2005 yılında Belediyelerin yetki ve görevlerini yeniden düzenleyen bu Kanunda 

kentsel dönüĢüm tamamen belediyelerin yetkileri arasında yer almıĢtır. Kapsamı ve 

mekansal yer seçim kriterleri de yine bu kanunda detaylandırılmaya çalıĢılmıĢtır. 

Madde 73‘de (DeğiĢik: 17/6/2010-5998/1 md.) ―Belediye, belediye meclisi 

kararıyla; konut alanları, sanayi alanları, ticaret alanları, teknoloji parkları, kamu 

hizmeti alanları, rekreasyon alanları ve her türlü sosyal donatı alanları oluĢturmak, 

eskiyen kent kısımlarını yeniden inĢa ve restore etmek, kentin tarihi ve kültürel 

dokusunu korumak veya deprem riskine karĢı tedbirler almak amacıyla kentsel 

dönüĢüm ve geliĢim projeleri uygulayabilir.‖ ve ―Kentsel dönüĢüm ve geliĢim proje 

alanı olarak ilan edilecek alanın; üzerinde yapı olan veya olmayan imarlı veya 

imarsız alanlar olması, yapı yükseklik ve yoğunluğunun belirlenmesi, alanın 

büyüklüğünün en az 5 en çok 500 hektar arasında olması, etaplar halinde 

yapılabilmesi hususlarının takdiri münhasıran belediye meclisinin yetkisindedir. 

Toplamı 5 hektardan az olmamak kaydı ile proje alanı ile iliĢkili birden fazla yer tek 

bir dönüĢüm alanı olarak belirlenebilir.‖ ifadesine yer verilmektedir. Daha 

baĢlangıçta, birçok bilimsel kriter üst üste örtüĢtürülerek alanları belirlenmesi 

gerekirken sadece metrekare baz alınarak yüzeysel bir kriter ortaya konularak 

baĢarısız dönüĢüm uygulamalarının önü açılmıĢtır. 

Alan büyüklüğünün en az 5 hektar olması Ģeklinde bir sınırlamanın sonrasında, proje 

alanı ile iliĢkili olmanın kapsamı da belirtilmediğinden, bu 5 hektarı farklı proje 

alanları ile sağlayabilme esnekliği, kamunun aslında istediği büyüklükte, farklı 
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bölgelerde ve üzerinde dönüĢtürülecek herhangi bir yapı olup olmamasına dikkat 

etmek zorunda kalmaksızın ihtiyaçlar doğrultusunda (?) her türlü müdahale hakkını 

vermiĢtir.  

2010 yılında yapılan bu değiĢiklikler KENTGES Hedef.10 Strateji.10.1 deki 

‗bütüncül planlama‘ ifadesine aykırı bir düzenlemedir. Çünkü bütünden kopuk pek 

çok alan ve bu alanlarda uygulanacak projeler demetini içeren bir düzenlemeyi 

içermektedir. Ayrıca ―…üzerinde yapı olan veya olmayan imarlı veya imarsız 

alanlar…‖ ifadesinin kapsamı çok geniĢtir ve aslında kamunun uygun gördüğü her 

arsa ve araziye bu yetkiyle dönüĢüm adı altında müdahale izni vermektedir. 

Madde 76‘da kent konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi 

konusunda yardım ve destek sağlaması görevinden bahsedilmiĢtir.  

Kent konseyine KENTGES Hedef.10 Strateji.10.2 Eylem.10.2.2 de yer verilmiĢtir. 

Ancak çoğunlukla dönüĢüm uygulamalarında kamu kurumlarının yetkilerini 

güçlendirmesi sebebiyle, yerel halk, alanın ilanından sonra, sadece bir ortak olarak 

olup olmayacağı yönünde karar vermesi noktasında sürece dâhil olmaktadır. Bu da 

katılım ve yönetiĢim ilkelerinden uzak bir anlayıĢtır.  Bu alanlardaki yerel halkın 

merkezi iradenin kararları ile yönettiği ve yürüttüğü süreçlerde kent konseylerinin 

aktör olarak etkinliği/yeterliliği tartıĢma konusu olmuĢtur.  

2.4. Özel Alan Tanımlamaya Yönelik Kanunlar 

Bu kanunlar içerisinde özellikle 2634 Sayılı Turizmi TeĢvik Kanunu, 6306 Sayılı 

Afet Riski Altındaki Alanların DönüĢtürülmesi Hakkında Kanun, 2981 Sayılı Ġmar 

ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak ĠĢlemler ve Ġmar 

Kanununun Bir Maddesinin DeğiĢtirilmesi Hakkında Kanun, 6292 Sayılı Orman 

Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Arazi SatıĢı, 775 Sayılı Gecekondu 

Kanunu ve 5366 Sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel TaĢınmaz Varlıkların 

Yenilenerek Korunması ve YaĢatılarak Kullanılması Hakkında Kanun ön plana 

çıkmaktadır (Tablo 2). 

2.4.1. 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu 

Turizmi TeĢvik Kanunu‘nun 7. maddesinde 2003 yılında yapılan değiĢiklikle, Kültür 

ve Turizm Bakanlığı, Turizm merkezleri ile Kültür ve Turizm Koruma ve GeliĢim 

Bölgelerinde, baĢka bir yerel ya da merkezi kurumla ortak çalıĢma yapmamaktadır. 

Hatta bu alanlardaki yerel yönetimlerin plana dair kararlarını da aramamakta ve 

iĢlemleri re‘sen yürütmektedir (KentleĢme Ģurası, 2009). 

Ayrıca Madde 8 ―3‖ de ―Diğer gerçek ve tüzelkiĢiler ile vakıflara ait olup turizm 

iĢletmesi belgesine sahip olmayanlar, bakanlıkça kamulaĢtırılarak, hazine adına 

tapuya tescil ve tescil tarihinden baĢlayarak en geç 1 ay içinde bakanlığa tahsis 

edilir. UyuĢmazlıklarda dava ve takipler kamulaĢtırma kararına değil, bedeline 

iliĢkin olarak yürütülür ve sonuçlandırılır. UyuĢmazlıkların çözümlenmemiĢ olması, 

arazinin turizm amaçlı kullanıma tahsisine engel sayılmaz.‖ denmektedir.  

UzlaĢmacı bir yanı olmayan, tepeden inme bir kararla yerinden edilme söz 

konusudur.  

Bakanlığın çeĢitli gerekçelerle, Madde 8 ―1‖ deki değiĢiklik ile (DeğiĢik: 7/5/2008-

5761/2 md.)  hazinenin mülkiyetinde yeterli alan bulunmadığı durumlarda, 6831 
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sayılı Kanun‘a göre orman sayılan yerlerden kanun maddesinde detaylandırılan 

koĢullar gereği yer talep etmesi durumunda, talep tarihinden baĢlayarak en geç bir 

ay içerisinde Çevre ve Orman Bakanlığınca, bakanlığa tahsis edilme zorunluluğu 

vardır. 

Ayrıca Madde 14 ―b‖ ye göre ―T.C. Turizm Bankası Anonim ġirketi Kültür ve 

Turizm Koruma ve GeliĢim Bölgeleri ve Turizm Merkezlerindeki belgeli yatırımlara 

tahsis edilmek üzere, yabancı kaynaklardan döviz kredileri alabilir.‖ denmektedir. 

Yani bakanlık bir finansör olma misyonu da üslenmiĢtir.  

Günümüzde turizm merkezlerine bakıldığında özel sektörün yer aldığı, yoğun 

yapılaĢma olan kıyı alanları veya özel alanlar olduğu açıkça görülmektedir. Bu 

alanlarda yerel halkın kullanımı veya kıyı alanların kamu kullanımına açık olması 

gibi hakların pek de mümkün olmadığı görülmektedir. Tüm bu yerinden edilme, 

gerektiğinde orman alanlarının dâhil edilmesi ve yurtdıĢına borçlanarak finanse 

etmeye çalıĢma çabaları tamamen özel sektörün yer aldığı turizm merkezleri için 

alınan kararlar topluluğudur. Kurumların kanun yoluyla edindiği özel ve güçlü 

yetkilerle, özel sektörü beslemektedir. Bu süreç kamu yararı ilkesinden uzak olduğu 

gibi, kamu kullanımına ayrılması gerekli alanların artık geri dönülmeyecek Ģekilde 

yapılaĢmasının önünü açmaktadır. 

2.4.2. 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında 

Kanun 

Kanun‘un 6.Maddesi ―6‖ bendi ile ―Bakanlık, riskli alanlardaki ve rezerv yapı 

alanlarındaki uygulamalarda faydalanılmak üzere; özel kanunlar ile öngörülen 

alanlara iliĢkin olanlar da dâhil, her tür ve ölçekteki planlama iĢlemlerine esas teĢkil 

edecek standartları belirlemeye ve gerek görülmesi hâlinde bu standartları plan 

kararları ile tayin etmeye veya özel standartlar ihtiva eden planlar yapmaya, 

onaylamaya ve kent tasarımları hazırlamaya yetkilidir.‖ Ģeklinde Çevre ve ġehircilik 

Bakanlığı‘na bu ilan edilen alanlarda planlamaya yönelik tüm yetkiler verilmiĢtir. 

KENTGES Hedef.11‘e uygundur. Bakanlığın bu yetkilerini TOKĠ ve yerel idareye 

aktarma yetkisi bulunmaktadır. TOKĠ de Ġhale Kanununa tabii olmaksızın ortak 

hizmet uygulamaları suretiyle de bu hizmeti gerçekleĢtirir. Kısaca TOKĠ ilan edilmiĢ 

bu alanlarda çeĢitli özel sektör ortaklıklarıyla uygulamaları gerçekleĢtirebilme 

yetkisine sahiptir. Bu husus KENTGES Hedef.3. Strateji3.1 e uygun olmakla birlikte 

uygulamalar Hedef.3. Strateji3.2 ile örtüĢmemektedir. 3194 Ġmar Kanun‘un 4. 

Maddesinde ―2634 Sayılı Turizmi TeĢvik Kanunu, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kanunu, bu kanunun ilgili maddelerine uyulmak kaydı 

ile…‖Ģeklinde iken, bu Kanun‘un 9. Maddesinde ―bu Kanun uyarınca yapılacak olan 

planlar, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı Ġmar Kanununda ve imara iliĢkin hükümler 

ihtiva eden özel kanunlar da dâhil olmak üzere diğer mevzuatta belirtilen 

kısıtlamalara tabi değildir.‖ denmektedir. Bu madde ile birlikte Kanun 3194 Ġmar 

Kanun‘unun üzerinde bir karar alma ve uygulama yetkisini getirmektedir.  

2.4.3. 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara 

Uygulanacak İşlemler ve İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi 

Hakkında Kanun 

2981 Sayılı Kanun planlama alanında iki önemli hüküm getirmiĢtir. Birincisi, tapu 

tahsisine konu olan, mümkün olduğunca mevcut durumun korunmasını benimseyen 
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ve zorunlu teknik ve sosyal donatı alanlarının yer alması ile yetinilen ıslah imar 

planı adı verilen planlama biçimidir. Bu planların temel özelliği, mümkün olduğunca 

mevcut durumun korunmasıdır. Zorunlu teknik ve sosyal donatı alanlarının yer 

alması ile yetinilen planlardır. Ancak, bu planların çoğu kentsel alanlarda, yerine 

yenisi yapılmadığından, yüksek yoğunluklu düĢük teknik ve sosyal donatılı yeni 

geliĢmelerin yaĢanmasının nedeni olmuĢtur (KentleĢme Ģurası 2009). Kanun, aslında 

gecekondu alanlarına getirilen bir af niteliğindedir ve ıslah planları adı altında bu 

alanlara mevcut yapılaĢmanın biraz daha düzenlenerek ve yoğunluğu arttırılarak 

planlı ve yasal bir yerleĢme statüsü kazandırılmıĢtır. 

2.4.4. 6292 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Arazi Satışı 

Bu Kanun‘un en önemli maddesi kamuoyunda 2-B arazileri olarak adlandırılan 

(6831 Sayılı Kanun‘un 20/6/1973 tarihli ve 1744 sayılı kanunla değiĢik 2 nci 

maddesi ile 23/9/1983 tarihli ve 2896 sayılı, 5/6/1986 tarihli ve 3302 sayılı 

kanunlarla değiĢik 2. maddesinin (b) bendine veya kesinleĢmiĢ mahkeme kararlarına 

göre hazine adına orman sınırları dıĢına çıkarılan ve çıkarılacak yerler) alanlarda 

yapılacak planlar için Çevre ve ġehircilik Bakanlığı‘na yetki vermektedir. Ancak 

Kanunda 2-B alanları proje alanları adı verilen ve kanunda ―2-B alanlarını ve proje 

bütünlüğünü sağlamak amacıyla gerektiğinde bu alanların dıĢında kalan yerleri de 

kapsayan ve sınırları Çevre ve ġehircilik Bakanlığı, Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığı 

veya ilgili büyükĢehir ya da diğer belediyelerce belirlenen ve Çevre ve ġehircilik 

Bakanlığınca onaylanan gecekondu veya kentsel dönüĢüm projesi uygulanacak 

alanlar‖ Ģeklinde tanımlanan yeni alanlara atıfta bulunarak 2-B alanlarının sınırlarını 

geniĢletmektedir. Proje alanı olarak belirlenen bölgelerdeki her ölçekteki imar 

planları ve değiĢiklikleri ile bu planlara dayalı olarak yapılacak imar uygulamaları, 

parselasyon planları, ifraz ve tevhit iĢlemleri Proje Alanı Sahibi Ġdare tarafından 

yapılır ve Çevre ve ġehircilik Bakanlığınca onaylanır. Proje alanı sahibi idarelerin 

sıralamasında TOKĠ‘nin öncelikli, sonrasında ise BüyükĢehir Belediyesi ve diğer 

Belediyeler gelmektedir. Bu husus KENTGES Hedef.3. Strateji3.1.‘e uygun 

olmasına karĢın uygulamalar, Hedef.3. Strateji3.2 ile örtüĢmemektedir. 

2.4.5.775 Sayılı Gecekondu Kanunu 

Gecekondu alanları özellikle kentleĢmenin yoğunlaĢtığı 1980‘li yıllardan itibaren 

ilgili kurumların uğraĢtığı ve yasal düzenlemelerde, bazen af bazen de farklı 

düzenlemelerle sıkça karĢımıza çıkan alanlardır.  

Kanunun 7. Maddesinde; ―Belediyelerin mülkiyetinde bulunan ve bundan sonra bu 

kanuna göre mülkiyetine geçecek olan arazi ve arsalardan, belediye meclisi kararı ile 

belli edilip, TOKĠ‘ce uygun görülenler, bu kanun hükümleri dairesinde konut 

yapımına ayrılır.‖ ve ―TOKĠ, belediye meclislerince tespit edilen yerleri redde, 

aynen veya değiĢtirerek onaylamaya veya değiĢtirilmek üzere geri göndermeye 

yetkili olduğu gibi, teklif edilenler dıĢında lüzumlu gördüğü yerlerin de bu maksada 

ayrılmasını belediyelerden isteyebilir.‖ ifadelerine yer verilmektedir. Bu bağlamda, 

Kanunu gereği gecekondu alanları TOKĠ yürütücülüğünde belediyeler tarafından 

belirlenir, TOKĠ‘nin son onayı ile alanların kesinleĢmesi ile gecekondu bölgeleri  

‗Gecekondu Islah ve Tavsiye Bölgeleri‘ adını alır ve konut yapımına ayrılır.  

1985 yılında 247 nolu KHK ile Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı‘nın hak, görev ve 

yetkileri ilgili belediyelere devredilmiĢ, 2007 yılında 5609 Sayılı Kanun ile bu 
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yetkiler TOKĠ‘ye devredilmiĢtir. Böylelikle 1985 yılında yaĢanan ve halen yeterli 

bulunmayan yerelleĢme yönündeki düzenlemelerin yerini günümüzde 

merkezileĢtirme düzenlemelerinin aldığını göstermektedir. Bu düzenlemeler yine 

KENTGES Hedef.3. Strateji3.1‘sine uygun olmakla birlikte uygulamalarda Hedef.3. 

Strateji3.2 ile örtüĢmemektedir. 

2.4.6. 5366 Sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların 

Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun 

Bu Kanun, 2005 yılında tarihi dokunun yoğun olduğu eski kent yerleĢmelerinde 

soylulaĢtırma uygulamalarının devamında çöküntü alanlarının mülkiyet ve katılım 

problemlerinin yaĢanması nedeniyle tarihi dokuya müdahale gücünü arttıran bir yasa 

olarak kabul edilmiĢtir.  

Kanun‘un 1.Maddesinde; ―BüyükĢehir Belediyeleri, BüyükĢehir Belediyeleri sınırları 

içindeki ilçe ve ilk kademe belediyeleri, il, ilçe belediyeleri ve nüfusu 50.000'in 

üzerindeki belediyelerce ve bu belediyelerin yetki alanı dıĢında il özel idarelerince, 

yıpranan ve özelliğini kaybetmeye yüz tutmuĢ; kültür ve tabiat varlıklarını koruma 

kurullarınca sit alanı olarak tescil ve ilan edilen bölgeler ile bu bölgelere ait koruma 

alanlarının, bölgenin geliĢimine uygun olarak yeniden inĢa ve restore edilerek, bu 

bölgelerde konut, ticaret, kültür, turizm ve sosyal donatı alanları oluĢturulması, tabii 

afet risklerine karĢı tedbirler alınması, tarihi ve kültürel taĢınmaz varlıkların 

yenilenerek korunması ve yaĢatılarak kullanılması…‖ Ģeklinde bir ifadeye yer 

verilmiĢtir. 

Bu kanun kapsamında, Türkiye‘de tarihi kent dokularında, kentsel dönüĢüm 

projelerinin ilk uygulamaları gerçekleĢtirilmiĢ ve çoğunda yoğunluk artırımına 

gidildiği görülmüĢtür. Bahsi geçen bölgelerinin nasıl ve hangi kriterlere göre 

belirleneceği detaylandırılmamıĢtır. Bu uygulama Ģekli noktasal müdahale içerdiği 

için de kentsel sit kararlarının ve koruma amaçlı imar planlarının bütünlüğünün 

bozulması söz konusu olmuĢtur. 

Bu Kanunla Ġl Özel Ġdaresi, Belediye veya BüyükĢehir Belediyesince onaylanan 

alanların Çevre ve ġehircilik Bakanlığı‘nın teklifiyle Bakanlar Kuruluna sunulması 

ile Çevre ve ġehircilik Bakanlığı‘nın da onay veren yada değerlendirme yapan bir 

kurum olarak yer almaktadır.  

2.5. Mekan Adında Sınırlı Kanunlar 

Bu kategorideki kanunlar, Tablo 2‘de de belirtildiği gibidir. Özellikle 5104 Sayılı 

Kuzey Ankara GiriĢi Kentsel DönüĢüm Projesi Kanunu ve 5659 Sayılı Atatürk 

Orman Çiftliği Kanunu detaylandırılmıĢtır. 

2.5.1. 5104 Sayılı Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu 

2005 yılında çıkarılan bu Kanun, tanımladığı alanda yapılması dönüĢüm eylemi adı 

altındaki müdahalelerde kamunun gücünü artıran yasal bir düzenlemedir. 

Madde 4‘de ―Proje alan sınırları içinde kalan bölgede, bu Kanunun yürürlüğe girdiği 

tarihten önce yapılmıĢ olan plânların uygulanması Kanunun yürürlüğe girdiği 

tarihten itibaren durur. Bu plânların kısmen veya tamamen uygulanmaya devam 

edilmesi ya da bu Kanuna göre yeniden yapılması hususunda Belediye yetkilidir.‖ 

ifadesine yer verilmiĢtir. Kanun çıkarıldığı yıl itibariyle kamunun dönüĢüm 
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öngördüğü alanlarda daha güçlü yaptırım yetkisini elde edinebilmesi adına 

tanımlanan alana özel böyle bir kanunun çıkarılması hukuksal açısından etkin ve 

nesnel bir yöntem değildir. Akabinde, 2005 yılında 5393 Sayılı Belediye Kanunu 

yürürlüğe girmiĢ ve 73. Maddedeki yetkiler ve yine bu maddede 2010 yılındaki 

değiĢikliklerle diğer belediyelere de böylesine güçlü yaptırım yetkileri verilmiĢtir.  

2.5.2. 5659 Sayılı Atatürk Orman Çiftliği Kanunu 

Kanunun 10. Maddesine göre; Atatürk Orman Çiftliği‘nin sınırları içerisinde kalan 

alanların satıĢları ancak kanun düzenlemeleri ile mümkün olmaktadır ve 1983 yılına 

kadar bu konuda 5 adet Kanun çıkarılmıĢtır. 2007 yılında kanunda bir düzenlemeye 

gidilmiĢ ve ek madde 1 ile (ek: 21/6/2006-5524/1 md.) ―24/3/1950 tarihli ve 5659 

sayılı Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü KuruluĢ Kanunu hükümleri uyarınca, bu 

maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Atatürk Orman Çiftliği dâhilinde bulunan 

arazilerle ilgili olarak Tarım ve Köy ĠĢleri Bakanlığının uygun görüĢü ile Ankara 

BüyükĢehir Belediyesi ilgili mer'i mevzuat uyarınca öncelikle üst ölçekli plan ve 

koruma amaçlı imar planı ve bunlara uygun her türlü imar planlarını yapmaya ve 

yaptırmaya yetkilidir.‖ ibaresi getirilmiĢtir. Bu düzenleme ile çiftliğin içerisinde 

çeĢitli özel eğitim kurumları gibi fonksiyonlar yer almıĢtır. 

2.6. Büyük Ölçekli İşlevlere Yönelik Kanunlar 

Bu kategorideki kanunlar içerisinde özellikle 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri 

Kanunu, 4737 Sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu ve 4691 Sayılı Teknoloji GeliĢtirme 

Bölgeleri Kanunu ön plana çıkmaktadır. Günümüz koĢullarında küreselleĢen 

dünyaya ekonomik ve teknolojik eklemlenme için gerekli Ģartları devlet bu 

kanunlarla sağlamaya çalıĢmaktadır. Üst ölçek kararları ile mekanda yer bulması 

gereken bu denli kompleks oluĢumların hala üst ölçekli planlardan gelmiyor olması, 

yatırımcı bulunduğunda yatırımcının istekleri doğrultusunda (proje odaklı) yer 

seçmesi ve sonrasında tadilatlarla plana dahil olması tartıĢılması gereken 

konulardandır. 

4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu; 4. maddesinde ―OSB‘lere ait yer 

seçimi bakanlığın koordinatörlüğünde ilgili kurum ve kuruluĢların temsilcilerinin 

katılımıyla oluĢan yer seçimi komisyonunun yerinde yaptığı inceleme sonucunda, 

varsa 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı kararları dikkate alınarak oybirliği ile 

yapılır ve OSB ilan edilir. Mer‘i mevzuat gereğince korunması gereken ve sanayi 

tesislerinin kurulmasına izin verilmeyen alanlar OSB yeri olarak incelemeye 

alınmaz.‖ ifadesi yer almaktadır. OSB‘lerin yer seçimindeki detaylar yine OSB Yer 

Seçimi Yönetmeliği‘nde detaylandırılmıĢ ve bu alanların yer seçimine iliĢkin olarak 

Madde 5‘de Ġl Özel Ġdaresi veya mücavir alanlarda belediyelerden olumlu görüĢ 

alma zorunluluğu getirilmiĢtir. Böylece yerel yönetimlerin kendi idari bölgelerinin 

geliĢim senaryoları ve alınan kararlarına uygun olup olamama konusunda yerel 

yönetimlere söz hakkı verilmiĢtir. 

Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri ağırlıklı olarak kentlerde var 

olan hatta kentsel büyüme sebebiyle artık desantralizasyonunda çeĢitli politikaların 

üretilmesi gerekli alanlardır. Bu sorunlardan dolayı üst ölçek kararlarında yer alması 

ve o kararlar ile mekânda yer bulması gerekir. 
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4737 Sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu; Endüstri Bölgeleri kurulum taleplerinde, 

yer seçiminde dikkat edilmesi gereken durumlar ilgili yönetmelikte çok detaylı bir 

Ģekilde ele alınmıĢ, son olarak Bakanlar Kurulu‘nun kararı ile alanın ilanının 

gerçekleĢeceği ifade edilmiĢtir  

4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu; Madde 4‘de ― Bölgelerdeki 

planlama sürecinde imar planları ve değiĢiklikleri, parselasyon planları ve 

değiĢiklikleri, çıkacak yönetmeliğe uygun olarak bölgenin yönetici Ģirketince 

hazırlanır ve bakanlık tarafından onaylanarak yürürlüğe girer.‖ denmektedir. Bu 

söylem bölgelerin yatırımcı esaslı oluĢturulduğu anlamına gelmektedir. Bu 

bağlamda, kesinleĢen imar planları, bilgi için ilgili kurumlara gönderilir. arazi ve 

bina temini, planlama ve projelendirme, alt yapı ve üst yapının inĢası ile ilgili 

harcamalar yönetici Ģirkete aittir. Ayrıca Madde 5‘de Yönetici Ģirkete ayrıca, birçok 

kurum, STK ve birliğin kurucu ya da sonradan ortak olabileceği belirtilmiĢtir. Yerel 

yönetimler, baĢkaca bir iĢleme gerek kalmaksızın kendi meclis kararına binaen 

yönetici Ģirkete ortak olabilirler Yabancı özel hukuk tüzel kiĢileri 4875 Sayılı 

Kanununa göre yönetici Ģirkete iĢtirak edebilir. Böylece her ne kadar üst ölçek 

planlar konusunda endüstri ve sanayi alanları için aynı olsa da, çok iĢtirakli bir 

kurgu öngörülmüĢtür. 

Genel olarak; KENTGES Hedef.1 Strateji1.1 Eylem1.1.1‘de mekansal planlamanın 

kapsamlı bir çerçeve yasaya ihtiyaç duyduğu ortaya konmuĢ olmasına karĢın 

mevzuatın bütünsellikten uzak, plan yerine parçacıl projeler üreten bir yaklaĢımı 

desteklediği ve özellikle 2010 sonrasında bu yaklaĢımı tetikleyen yetkilerle kimi 

kurumların güçlendirildiği görülmektedir. Yerel yönetimler devre dıĢı bırakarak, 

plana yapılan müdahaleleri, kısmi değiĢiklikleri planlara iĢleme prosedürünü 

gerçekleĢtiren kurumlar Ģeklinde sınırlanmalarına neden olan bir yaklaĢımı ortaya 

çıkarmaktadır. Ülke ekonomisinin dinamosu rolüne bürünen dönüĢüm projelerinde; 

uzlaĢmacı olmayan, tepeden inme kararlarla yerinden edilme söz konusudur. Yasal 

düzenlemelerle, tanımlanan sınırsız/kuralsız alanlarda dönüĢüm eylemi adı altında 

yapılacak müdahalelerde kamunun gücünü artıran hükümler öne çıkmaktadır. 

Kurumların kanun yoluyla edindiği özel ve güçlü yetkilerle, özel sektörü 

beslemektedir. TOKĠ, güçlü ve aktif projelendirme ve uygulama kurumu olarak 

imtiyazlarla yetkilendirilmektir. Neoliberal ekonomilerde, devlet artık çok güçlü kar 

amacı güden ticari ortak olarak karĢımıza çıkmakta, proje demetleri planlama 

gündemini oluĢturmaktadır.   

 

Sonuç olarak; planlamada bütüncüllüğün terki ve parçacı yaklaĢımların öne çıktığı 

bu dönemde, bütünü göz ardı etmeyen, dinamik, esnek, Ģeffaf ve katılımcı bir 

yaklaĢımla eylem planlamasının önerilmesiyle planlama kurumunun toplumsal 

eğilimler çerçevesinde kentin geliĢmesini daha etkin yönlendirmesini belki de 

mümkün kılınabilir. Böylece bu sürecin yıkıcı etkileri azaltılabilir. 
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Öz: Kentsel bölge son zamanlarda ülkemizde fiziksel ve sosyal boyutta yeni bir yapılanma 

içerisine girmiştir. Bu kapsamda İstanbul özelinde yapılan imar planları ile yeni uydu 

kentlerin oluşturulması, doğal ve yapay eşikler doğrultusunda imar hakkı transferi ile 

parsellerin toplulaştırılması yapılarak afet riski altındaki alanların kendi içinde yenilenmesi, 

gibi araçlar ile kentsel mekânın şekillenmesi sonucunda oluşan toplumsal sınıflar söz 

konusudur. Bu çalışmada günümüzde yapılan kentsel dönüşüm uygulamalarının imar planları 

ile olan ilişkisi bağlamında kentsel ayrışmanın ve sosyolojik değişimin İstanbul ölçeğinde 

oluşturabileceği sorunlara değinilecektir. Kentsel dönüşüm kapsamında yeni uygulanmaya 

başlayan imar planı yaklaşımları sonucunda oluşan mekânlar ve organizasyonları; kentsel 

fiziki kalite, oluşturduğu toplumsal sınıf, gelişmişlik düzeyi açısından planlamanın mekân ve 

sosyal yapı boyutlarında teoriler değerlendirilerek, İstanbul‟da mevcutta olan meri imar 

planları üzerinden eleştiriler ortaya konacaktır. Böylece bu süreçte yerel idarenin sorunlara 

dikkati çekilerek çözüm önerileri için tartışma ortamı yaratılacaktır.  

Anahtar kelimeler: Kentsel dönüşüm, sosyal sermaye, kentsel ayrışma, mülkiyet 

Abstract: Recently urban region has entered into reengineering phase with the physical and 

social dimensions. In this direction, firstly new development plans created solely for Istanbul 

in order to build new satellite towns. Then especially taking into consideration to natural and 

built thresholds, development rights and land registration tools were provided and enabled to 

rehabilitate areas under the risk of calamity. In this study relationship between current urban 

renewal applications and development plans are discussed. Accordingly the result of urban 

renewal applications and related developments are talked over to demonstrate urban 

segregation and social transitions at Istanbul scale. In addition in the context of urban 

renewal practices and newly created spaces and organizations according to related 

development plans urban physical quality, new social structure are studied.  Moreover, 

Istanbul‟s current development plans are examined and criticized in order to the demonstrate 

level of development of spatial and social aspects. By this way it is aimed to reveal local 

government‟s shortcomings for creating an opportunity for public debate and new solution 

ideas. 

Keywords: Urban regeneration, Social capital, Urban segregation, Ownership 
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Giriş 

Kentlerin hızla büyümesi bir dizi mekânsal ve sosyal dönüĢümlere yol açmaktadır. 

Konut alanlarının yapısı ve dağılımının değiĢmesi, imar açısından fiziksel 

sıkıĢmanın yaĢanması, konut ve alt yapı yetersizlikleri büyük kentlerimizin 

mekânsal dönüĢümü hakkında fikir vermektedir. Ancak kentleri yalnızca birer 

mekânsal örgü saymak doğru değildir. Çünkü görünen mekânsal örgülerin ardında 

ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal yapılar ve bunların iç içe geçmiĢ karmaĢık 

iliĢkileri yer alır. Dolayısıyla fiziksel mekânların oluĢumu ve dönüĢümü önemli 

ölçüde bu karmaĢık yapı ve iliĢkilerin etkileĢimleri sonucunda gerçekleĢir. 

KentleĢme ile ilgili yapılan araĢtırmaları incelediğimizde ülkemizde son elli yıldır 

plansız kentleĢmenin ortaya çıkardığı sorunların çokluğu ve bu sorunların 

giderilmesi için çeĢitli çalıĢmaların gerçekleĢtirilmesiyle uğraĢıldığını 

görebilmekteyiz. Bu bağlamda son zamanlarda kentleri özellikle fiziksel anlamda 

değiĢtirmeyi ve dönüĢtürmeyi hedefleyen söz konusu sorunları çözmek için 

uygulamaya geçirilen projelerden birisi de kentsel dönüşüm projeleri olarak 

karĢımıza çıkmaktadır. Kentsel dönüĢüm projeleri kentlerin karĢılamayacağı oranda 

nüfus artıĢı, göç, düzensiz ve çarpık kentleĢmeyi,  teknik altyapı ve sosyal donatım 

alanlarının yetersizliğini,  trafik sorununun büyümesini ve tüm bunlara bağlı olarak 

kamu asayiĢinin bozulmasının beraberinde getirdiği sorunlara çözüm olarak 

baĢlatılmıĢtır. Bu projelerin amaçlarını Aydın (2008: 6) ―kentin yapılaĢma ve imar 

bakımından sıkıntılı bölgelerine çözüm bulmak, kaçak yapılaĢmanın önüne geçmek 

ve teknik ve sosyal altyapısı tamamlanmıĢ sağlıklı konutlar üretmek‖ olarak 

özetlemektedir.  

Kentsel dönüĢüm projeleri baĢta Ankara, Ġstanbul ve Ġzmir olmak üzere çok sayıda 

kentte uygulanmaya geçilmiĢtir. Kentsel dönüĢümün projeleri baĢta önemli kentsel 

sorunları çözmek veya azaltmak amacıyla geliĢtirilmiĢ iken uygulanmakta olduğu 

Ģehirleri göz önünde bulundurduğumuzda kentin sosyo-ekonomik, kültürel yapısı ile 

ilgili sorunları çoğalttığını veya yeni sorunlara neden olduğunu görebilmekteyiz. 

Örneğin kentsel dönüĢüm süreci sonunda ortaya çıkan yeni yapılaĢmalarla (uydu ve 

banliyö kentleri ve kapalı siteler gibi) birlikte ortaya çıkan sosyal-kültürel değiĢim, 

kimliksiz kentleĢmeye neden olarak insanları fiziksel kentlerden koparıp sanal 

ağlara ve mekânlara bağlamıĢtır.  

Bu projelerin ortaya çıkarmıĢ olduğu bir baĢka sorun da dönüĢüm alanlarında 

yaĢayan insanların enformel ve formel iliĢkilerinin değiĢerek alıĢmıĢ oldukları 

yaĢam tarzlarından koparak yeni bir formel alana adapte olmaya çalıĢmaları 

sonucunda ortaya çıkan kentlileĢme kültüründe yaĢanan zorlukları beraberinde 

getirmesidir. Günümüzde ise bu sürecin benzer Ģekilde iĢlediği Özen, Balkız & 

Talimciler (2009: 123)‘in çalıĢmalarında Ģu Ģekilde ifade edilmektedir:  ―Mekânsal 

merkezin eski anlamını yitirmesi, ticaret ve iĢ yaĢamı açısından rant değerinin 

artması çöküntü bölgelerinin ve kentin çeperlerinde elit gettolarının oluĢması gibi 

bir dizi geliĢme kentleĢme sürecindeki dönüĢümün tezahürleri arasında sayılabilir. 

Buna karĢılık kentleĢme süreci ile ilgili sosyolojik çalıĢmalarda daha evvel 

bütünleĢme, uyum, gecekondu, ikili yapılar, tampon kurum, geçiĢ dönemi gibi 

kavramlar ekseninde bazı kuramsal açıklamalar yaygın bir Ģekilde kullanılırken, 

günümüzde ayrıĢma, kentsel gerilim, varoĢ, soylulaĢtırma ve gettolaĢma gibi farklı 

bir sosyal gerçekliğe denk düĢen kavramların ağırlık kazanması, kent literatüründeki 
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değiĢimi ifade etmektedir.‖ Söz konusu olan kent literatüründeki bu değiĢim 

arasında kentsel dönüĢüm yaklaĢımında farklı disiplinler tarafından en çok 

―soylulaĢtırma‖ kavramının tartıĢılmakta olduğunu görebilmekteyiz. Çünkü kentsel 

yeniden yapılanmanın bir parçası olan soylulaĢtırmanın (gentrification) bu anlamda 

gerilemiĢ eski kent içi ve dıĢındaki alanların gerek mekânsal ve gerekse sınıfsal 

değiĢimin çarpıcı bir örneğidir. ÇalıĢmamızda Ġstanbul açısından özelikle son 

yıllarda sürekli olarak yapılaĢmıĢ alanlarda kentsel dönüĢüm aracı olarak kullanılan 

imar planları ile kentsel dönüĢüm çabaları soylulaĢtırma kavramı ile örtüĢmektedir. 

Yeni imar Ģartlarının oluĢturduğu mekânlarda, pazarlama mantığı çerçevesinde 

slogan olarak da kullanılan  ―yeni yaĢam biçimi‖ sunma çabasındaki projeler olarak 

kentsel alan bütüncül ve etkileĢim içerisindeki bir yapıdan uzaklaĢarak yeni tecrit 

alanları inĢa etmektedir. 

Kent sosyolojisi çalıĢmalarının bir dökümünü yaptığımızda kimi yapıtların kentte 

yaĢayan bireylerin davranıĢ kalıplarında kent yaĢamına özgü değiĢimleri incelediği, 

kimilerinin toplumsal dönüĢümlerin gerçekleĢtiği yer olarak kentte ortaya çıkan 

sınıfsal ayrımlar üzerinde durduğu, kimilerinin de gündelik yaĢam sorunlarına 

yoğunlaĢtığını görebilmekteyiz (Duru ve Alkan,2002: 8). Söz konusu kuramcılar 

sosyal sermayenin mekânlaşmasında
3
 kentsel dönüĢüm iliĢkisini açıklarken saptamıĢ 

olduğu analizlerde ağırlıklı olarak sınıfsal ayrıĢmalar üzerinde durmuĢlardır. Fakat 

günümüz kentsel yapılaĢma süreçlerini ele aldığımız da toplumsal mekânın sosyal 

yapı ve kültürel değerlerdeki etkisinin göz ardı edildiğini söyleyebiliriz. Bu 

makalede ise öncelikli olarak Ġstanbul‘da imar planları ile yaĢanan veya öngörülen 

kentsel dönüĢüm uygulamalarının modernleĢmeyle birlikte gecekondulardan 

banliyölere ve bunların yeni görünümü olan uydu kentlerin, soylulaĢtırma ile 

gerçekleĢtirilen kentsel dönüĢümlerin ortaya çıkarmıĢ olduğu kentsel kutuplaĢma ve 

sosyal-kültürel değiĢimlerin mekân ve toplum bağlamında sosyolojik analizi 

yapılacaktır.  

Kentsel dönüşüm ve Türkiye 

Kentsel dönüĢüm literatürünü incelediğimizde kapsam ve içerik bakımından birçok 

farklılıklar görebilmekteyiz. Ancak, Akkar (2006: 29)‘ın ifade ettiği gibi ―kentsel 

dönüĢüm nasıl tanımlanırsa tanımlansın; bozulma ve çökmeye uğrayan kentsel 

alanın ekonomik, toplumsal, fiziksel ve çevresel koĢullarının kapsamlı ve bütünleĢik 

yaklaĢımlarla iyileĢtirilmesine yönelik olarak uygulanan strateji ve eylemlerin 

bütününü‖ ifade ettiği temel kabuldür. Türkiye‘de ise 1980‘li yıllardan sonra önem 

kazanarak kentsel alanda tam olarak kendini 2012 yılında yürürlüğe giren 6306 

sayılı Afet Riski Altındaki Alanların DönüĢtürülmesi Hakkında Kanun ile ortaya 

konan kentsel dönüĢüm uygulamaları ile nüfusu artarak göç almaya devam eden 

metropol kentlerin yeniden yapılanması insanların modern, lüks sosyal alanlarıyla ve 

en önemlisi güvenli olan daha güzel bir kentsel mekanda yaĢama isteği üzerinden 

sermaye çerçevesinde kurgulanmaktadır. 

Günümüzde geçerli olan kentsel dönüĢüme iliĢkin meri mevzuatın temel problem 

olarak saptadığı afet riski altındaki alanlar olarak sadece fiziki mekan örüntüsü 

                                                 
3 Bu kavram ile ilgili olarak bkz. Weber, 2000; Harvey,2003. 

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=1.5.6306&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=&Tur=1&Tertip=5&No=6306
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içindeki afetler kabul edilerek, bu mekanların oluĢturduğu sosyal afetler dikkate 

alınmamıĢtır
4
. 

Gecekondulardan uydu kentlere kentsel kutuplaşma 

Ülkemizdeki kentleĢme olgusu toplumsal ve ekonomik yapıyı biçimlendiren temel 

öğelerden biridir. Türkiye‘nin gündeminde olan gecekondu olgusu ise ülkenin 

toplumsal ekonomik, kültürel ve siyasal süreçler ile tam bir etkileĢime girmiĢ, bir 

yandan bu süreçleri etkilerken, öte yandan kendisi de onlardan etkilenmiĢ, ama 

sonuç olarak bugünkü yapımızın temel belirleyicilerinden biri haline gelmiĢtir. 

Türkiye de kentsel dönüĢüm alanları ise genel olarak gecekondu alanlarında 

yoğunlaĢmıĢtır (Adıgüzel,2008: 4).  

Gecekondu alanları Türkiye‘de hızla oluĢturulan konut sorununu çözme 

gerekçesiyle uygulamaya koyduğu kentsel dönüĢüm projeleriyle dönüĢtürülmeye 

çalıĢılırken; bir taraftan da kent yoksullarının mekânı olarak eski gecekondu 

mekânlarını fiziki olarak kentsel yapıdan tasfiye etmekte, diğer yandan da kenti 

arındırmaya yönelik ―tersine göçü teĢvik‖, ―kentte yaĢamanın bedeli olmalı‖ 

(KurtuluĢ,2010; Koçak ve Tolanlar,2008;ġen,2005) gibi yeni politik dil ve arayıĢları 

öne çıkarttığını görmekteyiz. 1950‘li yıllardan günümüze kentlerin biçimlenmesinde 

etkili bir rol oynayan gecekondu ve kaçak yapılaĢmaya karĢı farklı dönemler de 

farklı yaklaĢımlar sergilenmiĢtir. Bunları dönemlerine göre Görgülü (2008: 771-772) 

Ģu Ģekilde özetlemiĢtir: ―Kentsel dönüĢüm kapsamında değerlendirilebilecek ilk 

eylem türü gecekondu nüfusunun güzelleĢtirme dernekleri kapsamında örgütlenerek 

kentsel altyapılardan yararlanmanın yollarını bulmalarıdır. Diğer taraftan 1960‘lı 

yılların sonuna değin kaçak yapılaĢmayı yıkma yönünde ki eğilim, 1966 tarihli 

―Gecekondu Kanunu‘na kadar devam etmiĢtir. Bu yasada yer alan ―gecekondu 

önleme bölgeleri‖ nin amacı, kamu eliyle mevcut gecekonduları bu bölgelere 

taĢımak ve yeni yapılacak gecekonduları -amacına ulaĢmasa da- engellemekti. 1983 

ve 1985 tarihli imar affı yasaları ve yasaya daha sonra eklenen ―ıslah imar planı‖ 

kavramı yeni bir kentsel dönüĢüm sürecinin baĢlangıcını oluĢturmuĢtur. Bu dönemde 

bir önceki dönemde olduğu gibi kaçak yapıların sadece affedilmesi ile yetinilmemiĢ, 

bir yapıya dört kata kadar ilave yapı yapılması hakkı verilmiĢtir. Bunun dıĢında imar 

planlarında ön koĢul olan kentsel donatı alanları standartlarının bu planlarda 

aranmaması hükmü bu bölgelerin tümüyle dört kata kadar yükselmesi ve yol dıĢında 

hiçbir donatıya yer verilmemesi Ģeklinde algılanmıĢtır‖. Ancak son zamanlarda hızla 

yaygınlaĢarak devam eden ―uydu kent‖ yapılaĢmalarına baktığımızda Görgülü‘nün 

belirtmiĢ olduğu en son gerçekleĢtirilen ―ıslah imar planı‖ anlayıĢının değiĢtiğini 

görebilmekteyiz. Çünkü tüm bu ―gecekondulaĢma sürecinin kentsel dönüĢüm 

uygulamalarının doğal sonucu olan ―yeni kentli‖ tanımının, tavrının ve davranıĢ 

kalıplarının kent adına yarattığı sosyal çeĢitlilik ve sosyal iliĢkiler ağının kentin 

bütününü etkilemesi durumu yeni tanımlamaların ortaya çıkmasına neden 

olmaktadır‖ (Kongar 1995‘den akt. Adıgüzel, 2008: 4). Bu konu özelinde süreklilik 

taĢıyan sosyal dönüĢümü, Kongar (1982: 25-30) toplumdaki kurumsal 

mekanizmaların fonksiyonlarını yerine getirmesini sağlayan bağ ve denetimlerin 

çözülmesini ―toplumsal çözülme‖ kavramı ile iliĢkilendirmektedir. Bu kapsamda 

                                                 
4 Burada sosyal afetler kavramı ile kentsel kültürel değerlerin, sosyal yapı gibi kentin soyut 

kültürel varlıklarının erozyona uğraması kastedilmektedir. 
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Toplumsal çözülme kapsamında ele alınabilecek olan ve sosyal dokudaki 

kutuplaĢma olarak da ifade edilen segregasyon
5
 olgusuna Türkiye‘deki yansımasına 

değinmemiz gerekmektedir. Çünkü AltıntaĢ (2003: 22)‘inde ifade etmiĢ olduğu 

üzere ―kentsel alan içindeki grupların mekânsal dağılımdaki farklılık dereceleri 

yükseldikçe birbirlerine göre sosyal kopma düzeyleri (segregasyon) o derece 

yüksek‖ olmasına neden olduğuna dikkat etmemiz gerekmektedir. Çünkü sosyal 

gruplar arasındaki mekânsal farklılık, farklı sosyo-ekonomik yapıya sahip sınıflar 

arasındaki sosyal etkileĢim potansiyelini etkilemektedir. Bu mekansal ayrıĢma 

günümüzde yerel kimlikleri temsil eden ve büyük ölçüde gelenekselliği kent 

ortamında da yaĢatmayı amaçlayan örgütlemelerinde açığa çıkmasına neden 

olmaktadır. Bu oluĢum bir yandan sosyal sermaye olarak ifade edilen, aile, akraba, 

komĢuluk iliĢkileri gibi geleneksel birincil iliĢkilerin devam etmesini sağlarken bir 

yandan da insanların geleneksel, dini, mezhepsel bağlarla örülü kapalı Ģehir 

mekânlarına kendilerini kapatmasına neden olmaktadır ve demokratik kültürü
6
 

benimsemesini engellemektedir.  

1950 sonrasında ise kentleĢme kuramlarında Türkiye‘de kentsel dönüĢüm süreçleri 

değerlendirmeleri genel olarak bu sürecin farklılaĢma dinamiklerini ve bunun 

sonucunda ortaya çıkan ayrıĢma eğilimlerinin dönemi olarak ele alındığını 

görebilmekteyiz. Bu dönemin en iyi örneğini -çalıĢmamızda özellikle üzerinde 

durduğumuz gibi- kentsel dönüĢüm projeleriyle ortaya çıkan kentsel kutuplaşmanın 

yeni görünümü olan uydu kentlerin yaratmıĢ olduğu mekânsal sosyal ayrıĢmaları ele 

alan uygulamalı çalıĢmalarda görebilmekteyiz. Bu yapılaĢmaların yansıması olarak 

―bir uçta, kentin çeperinde eskisinden çok farklı yöntemlerle ve iliĢkilerle var 

kalmaya çalıĢan ve bu uğurda daha önceden yapmayı tasavvur bile edemeyeceği çok 

Ģeyi yapmaya hazır kent yoksulları; arada bir yerlerde kooperatifler yoluyla kentteki 

paylaĢım kavgasına katılan ve kent çeperindeki geniĢ arazilere göz diken orta 

sınıflar; diğer uçta, kentin en prestijli alanlarında kapattığı arazilerde özel güvenlik 

sistemleri ile korunan yüksek duvarların ardında yaĢayan ve artık değil terk ettiği 

kente, topluma bile dönüp bakmayan üst sınıflar‖ olduğu ifade edilmektedir (IĢık ve 

                                                 
5 ―Segregation‖ çoğunlukla olumsuz olarak ifade edilen hoĢgörüyü önleyen, sosyal etkileĢimi 

azaltan bir olgu olarak kentleĢme çalıĢmalarında en çok kullanılan kavramlar arasında 

(Firman,2004) olduğunu belirtmiĢtir. KeleĢ (1998) tarafından ―segregation‖ kavramı sosyal 

boyutta ele alınarak belli insan öbeklerinin, yasa, toplumsal baskılara vb. törelere uyularak, 

birbirinden ayrı yerlerde yaĢama yalnızlığa itilme olarak değerlendirilmiĢ ve Türkçe karĢılığı 

―ayrımlaĢma‖ olarak ifade edilmiĢtir. Türkiye de kentleĢme konusunda farklılıklar üzerine 

yapılan araĢtırmaları incelediğimiz de hem olumlu (YüceĢahin ve Tuysuz,2011) hem de 

olumsuz (Aslanoğlu,1995;ġen,2006;KurtuluĢ,2010) yönlerinin olduğunu, Türkçe karĢılığı 

olarak ―ayrıĢım/ayrıĢma‖ sözcüğünün kullanılarak sosyal ve mekânsal farklılıkların, 

ekonomik, sınıfsal boyutu açıklamak için kullanıldığını görebiliriz. 
6Kentsel yapılaĢmanın getirmiĢ olduğu sosyal kültürel değiĢim sadece insanların davranıĢ, 

alıĢkanlık kalıplarında değil yaĢamıĢ olduğu kentsel mekân alanı dıĢında kalan insanlara 

―öteki‖ olarak bakmasını beraberinde getirmektedir. ―Demokratik kültür‖ ifadesi özellikle 

burada kullanmamızın nedeni sınıfsal farklılaĢmaların gittikçe yaygınlaĢmasının yanı sıra 

insanların ―ben‖  ve ―öteki‖ bakıĢ açısı kazanmaları nedeniyle, kendisi dıĢındakine -―öteki 

‖ne- dair hoĢgörüye, saygıya dayalı demokratik bir tutumu yitirmesinden kaynaklandığını 

belirtmek içindir. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgilere ulaĢmak için yapılmıĢ olan alan 

çalıĢmalarına bkz. YüceĢahin& Tuysuz (2011); Önen, Balkız, Talimciler, (2009); 

Sönmez(2003); Ayata, (2002). 
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Pınarcıoğlu, 2002: 31). Yazarlar bu kentleĢme sürecini ―yumuĢak bütünleĢtirici 

kentleĢmeden, gergin dıĢlayıcı kentleĢmeye geçiĢ‖ (IĢık ve Pınarcıoğlu, 2002: 35) 

olarak tanımlamaktadırlar. Dolayısıyla Türkiye‘de kentsel dönüĢüm uygulamalarıyla 

Batıdakileri karĢılaĢtırdığımızda uygulamalarda benzerliklerin olmasının yanısıra 

oldukça önemli farklılıklarında olduğunu görebilmekteyiz. Bu farklılıklar Akkar 

(2006: 34)‘ın deyimiyle ―Türkiye‘nin yaĢadığı ekonomik ve siyasal koĢullarla 

birlikte, tarihi, toplumsal, kültürel yapısından kaynaklanmaktadır. KuĢkusuz 

Türkiye‘de kentlerinin mekânsal yapısı ve dönüĢüm süreçlerinin Ģekillenmesinde, bu 

dinamiklerin rolü büyüktür. Bu nedenle, Türkiye‘nin ekonomik, siyasal, toplumsal, 

kültürel ve çevresel dinamiklerine uygun kentsel dönüĢüm müdahalelerinin 

geliĢtirilmesi gereklidir‖.  

Sonuç itibariyle 21. yüzyıl kentinde yeni kentsel yaĢam alanı olan uydu kentlerin, 

ekonomik kalkınmanın unsuru olan üretimin devamlılığını için yeni orta sınıfla 

birlikte tüketim odaklı hale getirilen alanlar olarak görebilmekteyiz. Örneğin baĢta 

Amerika‘ da olmak üzere diğer ülkelerde de uydu kentlerin yaygınlaĢmasıyla 

meydana gelen mekânsal hareketliliğin sonuçlarını ekonomik-sosyal ideolojik 

düzlemde açıklayan Castells ―‗alt kentler‘de (uydu kentlerde) konut sahibi olmak 

genellikle kredi mekanizmalarıyla mümkün olabilmektedir. Bu ise beraberinde 

sürekli bir iĢin varlığını getirmektedir. Bunun sonucunda alt kentlerde hakim olan 

değerlerin; bireysellik-konformizm sosyal bütünleĢme ve bireysel tüketimin 

maksimizasyonu‖ (Castells,1980: 201-206) olarak açığa çıktığını belirtmiĢtir. 

Türkiye de ise bu konuyla ilgili benzer bir araĢtırmada Aksoy ve Robins‘in 1995 

tarihlerinde Ġstanbul‘da uydu kentlerde yapmıĢ oldukları çalıĢmalarında mekânsal 

hareketliliğin ekonomik-sosyal yönü, kentsel hayat ve toplumsal iliĢkiler üzerinde 

çok ciddi olumsuz etkileri bulunduğu yönünde açıklamalarda bulunulmuĢtur (akt. 

Ayata,2002: 37).  

Uydu kentlerde ekonomik temelli sosyal- sınıfsal ayrıĢmanın yanı sıra diğerlerine 

karĢı duyarsızlığın oluĢtuğunu, komĢuluk, güvene dayalı iliĢkilerin yerini dıĢlayıcı 

bir mekânsal dönüĢümü de beraberinde getirmiĢtir. Fukuyama (2009) Amerikan 

toplumlarında sosyal sermaye ve ahlaki çözülme konularını tartıĢtığı Büyük 

Çözülme isimli çalıĢmasında, 1970‘ler ve 80‘lerde dıĢ mahallelerde hızla türeyen 

kapalı toplumların öncelerde kent merkezlerindeki mahallelerde veya artık 

banliyölerde oturan pek çok insanın, içerisinde büyümüĢ olduğu küçük kasabalarda 

var olan güvenliği yeniden yaratmaya çalıĢtığını belirtmiĢtir. Böyle bir süreç 

beraberinde insanların en yakın komĢusunu bile tanımayan bir kent toplumunun 

açığa çıkmasına neden olduğunu belirtmiĢtir (Fukuyama,2009: 169). Fukuyama‘nın 

yeni kent mekânlarında sosyal sermaye kaybı olarak tanımlamıĢ olduğu kapalı kent 

mekânlarında ki insanların birbirlerine yabancılaĢmasını Türkiye‘deki uydu kentler 

de görebilmekteyiz.  

Gecekondulardan imar planı kararları ile kapalı sitelere geçiş; kentsel 

kutuplaşma ve İstanbul 

Konut piyasasının iĢleyiĢi, gelir dağılımındaki değiĢikliklerin yarattığı yeni talep ve 

gereksinimlere çok çabuk tepki veren bir yapıya sahiptir. Özellikle üçüncü dünya 

kentlerindeki ikili yapıya uygun olarak büyük inĢaat Ģirketleri ve yatırımcılar, 

değiĢen ve farklılaĢan konut tüketim taleplerine hemen ayak uydurabilmekte, 

üzerinde bina inĢa etmeye uygun arsaların üretilmesinden, yıpranmıĢ yapı stoğunun 
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yenilenmesine ya da lüks konut alanlarının ve sitelerin hazırlanıp pazarlanmasına 

kadar pek çok alanda hızla hareket edebilmektedir. Ancak kar amaçlı üretilip 

pazarlanan konut çeĢitleri arasında alt sınıflara yönelik konut edindirme 

politikalarının izlenmesi, kamu alanı tarafından teĢvik edilmemektedir. Özellikle 

metropoliten kentlerde çok çeĢitli tüketim talepleri, konut piyasasının çeĢitlenmesine 

yol açmakta ve kamu müdahalesinin yetersiz kaldığı ülkelerde, ‗barınma‘  bir sorun 

haline gelebilmektedir (Özgür,2006:6). 

Türkiye‘de özellikle 1966 yılında yürürlüğe giren gecekondu kanunu ve bu kanunun 

uygulamada mevcut konut ihtiyacına düzenli olarak cevap verebilmesine yönelik 

sermayenin darlığı sürecinde yapı kooperatiflerini de destekleme amacıyla çıkarılan 

1969 yılında yürürlüğe giren kooperatif kanunu, gecekondulaĢma süreci ile kentsel 

mekânı yönetemeyen kamunun kentsel alanda büyüme sürecini kontrol altına almak 

için geliĢtirdiği bir araçtı. 1984 yılında çıkarılan Toplu Konut Kanunu ile de kırdan 

kente sürekli olan göçe karĢın kentteki konut üretimini sağlamak amacı ile devlet 

eliyle toplu konutlar var olmuĢtur. Ġstanbul 1954‘deki Leventteki iĢçi konutları ile 

baĢlayan ve 1969 yılında kooperatif kanunu ile yasal altyapısı oluĢturulan site 

yaĢamının ve kentsel alanda büyük arsaların oluĢması sürecine böylece tam 

anlamıyla girmiĢtir.  

Mevcut kentsel alanların yaĢam niteliğinin düĢük olması, site ya da rezidans tarzı 

kapalı konut alanlarını çekici hale getiren etkenlerden birisidir. Bütün bunlar, 

sonuçta rant üzerine kurulu bu yerleĢmelerin yarattığı baskılar dolayısıyla bütün 

kentlilerin yaĢam nitelikleri düĢmektedir (Firidin Özgür, 2007:44). 

Büyüyen Ģehirlerde artan suç, gelir dağılımı arasındaki uçurum, kentlileĢme durumu, 

bu süreci kapalı siteleri, ―yeni bir yaĢam‖ sunma amacı ile oluĢturulmuĢtur. Sürekli 

olarak parçalanmıĢ arsaların kentsel fiziki kalitenin artırılması sürecinde bir engel 

olarak ifade edilmektedir. Bu politika yerel idarelerce imar planlarında, ele alınarak 

alt yapı maliyetlerinin de düĢürülmesi gibi sebeplerden dolayı ilave imar hakları 

verilerek parsellerin tevhit edilmesi teĢvik edilerek kentsel alandaki kadastral 

sınırların tipolojisi değiĢtirilmektedir. Ancak değiĢtirilen sadece kadastral sınırlar 

değil kentselliktir. 

Ekonomik çekirdeğin imalat ve sanayi sektöründen hizmetler sektörüne kayması ile 

kentlerde, bu yeni geliĢen sektörde istihdam edilecek yeni bir kentli tipi gerekmiĢtir. 

Genelde uluslararası alanda da faaliyet gösteren hizmetler sektörü bankacılık, finans, 

sigorta, reklamcılık, medya, tasarım, konaklama gibi faaliyet kollarını kapsamakta 

ve buralarda istihdam edilecek kiĢilerin iyi eğitimli bireyler olması beklenmektedir. 

Daha önce, kent ekonomisinin temeli olan imalat ve sanayi sektörüne göre hizmetler 

sektörü, kentten farklı mekansal ve demografik taleplerde bulunurken, kente katkısı 

da farklı boyutta olmaktadır. Dolayısıyla, kentin ekonomik temelindeki değiĢikliğin, 

kentli profiline ve kentin demografik yapısına da etkileri olmaktadır (Özgür, 2006: 

4-5). 

Kırdan kente doğru sürekli olarak artıĢ gösteren nüfus karĢısında temelde konut 

üretimin sektörünün teĢvik ve koordine ederek konut ihtiyacının karĢılanması ve 

planlı bir kentsel geliĢmenin desteklemesi olan amacın belirli bir süreç sonunda arza 

cevap veremeyen talep karĢısında sadece hızlı konut üretiminin sağlanması Ģekline 

dönüĢtüğünü söyleyebiliriz. Böylece özellikle son on yılda sosyal konut üretiminin 
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yanı sıra kente mevcutta kıt olan toplu konut üretiminin yapılabileceği kamu 

arsalarının gelir paylaĢımı yoluyla daha çok orta ve üst ekonomik gelir gruplarına 

hitap eden konut üretim biçimine dönüĢtüğünü görülmektedir.  

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların dönüĢtürülmesi hakkında Kanun ile de 

yetkiler ve devri Çevre ve ġehircilik Bakanlığının uhdesine bırakılmıĢtır. Oysa 

Avrupa yerel yönetim özerklik beyannamesinde de yerel idarenin güçlendirilmesi 

yönelik söylemler vardır. Bir yandan AB giriĢ sürecinde politikalar yürütülürken bir 

yandan da kentsel alanın Ģekillenmesinde katılımcı politikayı sağlayabilecek yerel 

idarenin yetki ve sorumlukları merkezi yönetimin uhdesine bırakılmaktadır.  

Bu politikaların temelinde de ülkenin %95‘ler seviyesinde afet riski altında olduğu, 

konut stokunun bir an evvel nitelikli bir hale dönüĢtürülmesi amacının olduğu ifade 

edilmektedir. Merkezi otoritenin kente fiziki açıdan müdahale eden yetkileri kendi 

bünyesinde toplaması bugüne kadar olan süreçte yerel idarenin konut politikasında 

baĢarılı olamaması ileri sürülmektedir. Ancak Afet Riski Altındaki Alanların 

dönüĢtürülmesi hakkında Kanunda yerel otoritelere yetki devri söz konusu olmasına 

rağmen, genel uygulama biçimi yerel otoritenin katılımıyla Ģehrin bütününe yönelik 

olarak bir müdahale biçiminden ziyade kısmi müdahaleler olarak karĢımıza 

çıkmaktadır. Bakanlık ülke bütününde baĢlattığı kentsel dönüĢüm hamlesinin kentsel 

dönüĢüme yönelik master planları ile birlikte gerçekleĢtirilmesi kısa bir sürede tekrar 

kentsel fiziki kalitenin artırılması odaklı bir kentsel dönüĢüm sürecine girilebileceği 

kaygılarını ortaya koymaktadır. 

Yukarıda belirtilen hususların gerçekleĢmesi için kentlerimizin yeniden inĢa 

sürecine girmiĢtir. Bu sürecin merkezi idare eliyle gerçekleĢtirilmesi de mümkün 

görünmemektedir. Dolayısıyla ülkemizde kentsel dönüĢüm sürecine iliĢkin yeniden 

hukuksal boyutunun tartıĢılması gerekmektedir. Özelikle son dönemlerde birçok 

belediye hizmetin siteler tarafından sunulması ile birlikte yerel yönetimler tarafından 

teĢvik edilen parsellerin toplulaĢtırılması ile oluĢan uygulamaların sadece plan 

notları ile sosyolojik yapı düĢünülmeden kapalı siteler Ģekline dönüĢtüğü 

görülmektedir. Kentin ilk etapta mahalle olgusu ile eĢdeğer bir Ģekilde olduğu 

düĢünülen ancak yapılan akademik çalıĢmalarda mahalle olgusundaki sosyal ve 

teknik donatı alanlarının yeteri kadar kapsayıcı bir Ģekilde oluĢturulamadığı kentsel 

alanda tecrit edilmiĢ mekânsal kurgu ile kente rağmen oluĢmuĢ mekânların oluĢtuğu 

görülmektedir. ÇalıĢmamızda bu kapsamda Ġstanbul‘un Kartal ilçesindeki E-5 

Kuzeyi ve E-5 Güneyi Nazım Ġmar planları ve Bağcılar ilçesi için önerilen 

toplulaĢtırmaya yönelik meri Nazım Ġmar planı plan notları ve Sancaktepe ilçesi 

Uygualama Ġmar planlarında bulunan imar hakkı transferleri üzerinden eleĢtirel 

değerlendirmesi yapılarak, önerilerin geliĢtirilmesi amaçlanmaktadır.  

Kartal ilçesinin nazım imar planlarında; 

-Konut Alanlarında yapılacak toplu uygulamalarda uygulama yapılacak alan  

-Toplam 10 adet parsel, 

-5000 m2 den az olmamak üzere 1 ile 9 parsel, 

-3000 m2 den az olmamak Ģartıyla 1 adet yapı adası, toplulaĢtırılarak tek parsel 

olarak düzenlenmesi halinde ikinci yüksek yoğunluk değerinden uygulama 

yapılabilir. 
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5000 m2 ve üzeri büyüklüklerdeki parsel veya parsellerin donatı alınması sonucunda 

5000 m2 nin altında kalmaları durumunda uygulama 5000 m2 üzerinden 

yapılacaktır.‖ (ĠBB-2013) Ģeklinde plan notları bulunmaktadır. 

Ġlçede toplam Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi Planlama Müdürlüğü arĢivindeki 

bilgiler doğrultusunda Ağustos 2013 tarihi itibariyle 28.188 adet parselin olduğu 

bunlarında 2493.04 ha. alana sahip oldukları görülmektedir. Bu kapsamda ilçede 

ortalama parsel büyüklüğünün 884 m
2
 olduğu görülmektedir.

7
 Kartal Güneyi Nazım 

imar planları sınırları içerisindeki alanda ise ortalama parsel büyüklüğü 686 m
2
, 

Kartal E-5 Kuzeyi Nazım imar planları sınırları içerisindeki alanda ortalama parsel 

büyüklüğü ise 563 m2‘dir (ĠBB-2013). 

Plan açıklama raporu dahil bahse konu arsa toplulaĢtırmasına yönelik plan notuna 

iliĢkin herhangi bir açıklama yapılmamıĢtır. Tamamen doğaçlama olduğu düĢünülen 

toplam 10 adet parsel Kartal güneyi nazım imar planlarında 686 m
2
 olan ortalama 

parsel büyüklüğü dikkate alındığında 6860 m
2
 olduğu ancak 5000 m

2
 olarak daha az 

bir değer getirildiği görülmektedir. Yine Kartal E-5 Kuzeyi Nazım imar planları 

sınırları içerisinde ortalama parsel büyüklüğü 563 m2 olup meri nazım imar planları 

ile birlikte yine 5000 m
2
 olarak daha az bir değer getirildiği görülmektedir. Bu 

kapsamda plan bütününde getirilen arsa toplulaĢtırmaya iliĢkin plan notunun 1/1000 

ölçekli uygulama imar planlarında 0.50 emsal değerinin artıĢı sağlandığı 

görülmektedir. Yine 3000 m
2
 imar adası oluĢturulduğu takdirde de bu emsal 

artıĢında faydalanacağı görülmektedir. Ġmar adasının 3000 m
2
 olması ile artacak 

yapılaĢmadan dolayı mülk sahipleri tarafından meri planlarda büyük olan imar 

adalarının plan değiĢiklikleri ile küçültülmek istenmektedir (ĠBB-2013).5000 m
2
 den 

büyük olan parsellerde gerekli analizlerin yapılmadan 5000 m
2
 üzerinden 

hesaplanmasının da kentsel alanda kontrolsüz olarak imar artıĢı sonucu problemlere 

sebep olduğu (sosyal ve teknik donatı yetersizliği) ve olacağı görülmektedir. 

Bağcılar ilçesinde de meri nazım imar planlarının plan notlarında sadece arsa 

toplulaĢtırmalarına iliĢkin plan notları çalıĢmamız kapsamında değerlendirilmiĢtir. 

Bağcılar ilçesinin nazım imar planlarında; 

―-En az 2 parselin tevhid edilmesi kaydıyla 1000 m²'den büyük parsel oluĢturulması 

durumunda yeni oluĢacak parselin inĢaat alanı tevhid edilen parsellerin simge 

halindeki inĢaat alanları toplamının %20 arttırılması ile 2000 m²'den büyük parsel 

oluĢturulması halinde %25 arttırılması ile 3000m² den büyük parsel oluĢturulması 

veya en az 6 parselin tevhid edilerek 1000 m²'den büyük parsel oluĢturulması 

durumunda %30 arttırılması ile bulunur. Planda emsal değeri verilen kooperatif, site, 

toplu konut vb Ģekilde yapılaĢmıĢ parsellerde mevcut binaların tamamının veya bir 

kısmının yıkılarak yeniden yapılacak olması halinde, planda verilen emsal değeri 

%30 arttırılarak uygulama yapılır. 

                                                 
7 Bu çalıĢmada parsel büyüklükleri üzerinden meri imar planı plan notları değerlendirilmiĢtir.  

Ancak parsel büyüklükleri hisse büyüklükleri kapsamında değerlendirilmesi çalıĢmaya iliĢkin 

konu kapsamında dikkat çekilen problemler hakkında durumun vahameti açısından önem arz 

etmektedir. 
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-1000 m²'den büyük parsellerin, 1000 m²'den küçük parsellerle tevhit edilmesi 

halinde yeni oluĢan parselin inĢaat alanı hesabında yalnızca 1000 m²'den küçük 

parselin inĢaat alanı %30 arttırılır. 

-Parsellerin simge halindeki inĢaat alanı zemin kat+normal kat+çati piyesi 

alanlarının (çatı arası piyeslerinin alanı, normal kat alanının %30'u olarak hesaba 

dâhil edilecektir.) toplamına göre hesaplanır. 

-Bu alanlarda zemin katta ticaret yapılması halinde maks TAKS:0.50 konut 

yapılması halinde maks TAKS:0.35 uygulanır. Zemin katta ticaret yapılması halinde 

yapılaĢma hükümleri bölümü 19.maddede verilen haklar saklıdır. 

-Bina dar kenarı 8 metreden az olamaz. 

-Yol cephelerinde çekme mesafeleri 3 m'den az olamaz.4 kattan sonraki her kat için 

arka ve yan bahçe mesafesine 50 cm ilave edilir. 

-Bu alanlardaki otopark ihtiyacının bodrum katlarda karĢılanması zorunludur. 

-TĠM, kısmen tim kısmen konut ve konut parsellerinin tevhit edilmesi durumunda 

katların tamamı konut yapılabilir. 

-Yapı adasındaki parsellerin tamamının tevhit edilmesi ve tevhit sonucu oluĢan 

parselin 800 m²'den büyük olması halinde 1000 m² Ģartı aranmaksızın yukarıdaki 

hükümler uygulanır. 

-Tevhide konu parsel ve parsellerde mevcut bina bulunmaması halinde, yukarıda 

verilen artıĢlar %50 oranında azaltılarak uygulama yapılır.‖ (ĠBB-2013) Ģeklinde 

plan notları bulunmaktadır. 

Ġlçede toplam Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi Planlama Müdürlüğü arĢivindeki 

bilgiler doğrultusunda Ağustos 2013 tarihi itibariyle 44.548 adet parselin olduğu 

bunlarında 1704.86 ha. alana sahip oldukları görülmektedir. Bu kapsamda ilçede 

parsel büyüklükleri bazı alanlarda yaklaĢık olarak 250 m2‘ye kadar düĢtüğü ilçe 

genelinde ortalama parsel büyüklüğünün ise 382.7 m2 olduğu görülmektedir (ĠBB-

2013). 

Plan açıklama raporu dahil bahse konu arsa toplulaĢtırmasına yönelik plan notuna 

iliĢkin detaylı bir açıklama Bağcılar ilçesine ait nazım Ġmar planında da 

yapılmamıĢtır. 6306 sayılı yasadan önce üretilen kentsel dönüĢüme yönelik bahse 

konu plan notları 6306 sayılı yasanın getirdiği ayrıcalıklı durumlar 

değerlendirildiğinde revize edilmemiĢtir. Kaldı ki gerekçe olarak plan açıklama 

raporunda detaylı raporlandırma olmadığından değerlerin mevcut durum dikkate 

alınarak mı? Yada genel bir değerlendirme çerçevesinde detaylı hesaplama 

yapılmadan mı? Yapıldığı konusunda net bir bilgiye ulaĢılamamaktadır. Ġmar planı 

yapı aĢamasında çok detaylı olamasa da yapıldığı düĢünülen analizlerin ―Yapı 

adasındaki parsellerin tamamının tevhit edilmesi ve tevhit sonucu oluĢan parselin 

800 m²'den büyük olması halinde 1000 m² Ģartı aranmaksızın yukarıdaki hükümler 

uygulanır.‖ Plan notundan anlaĢılmaktadır. Bahse konu plan notu meri uygulama 

imar planlarının 3194 sayılı yasa ve 6306 sayılı yasa kapsamındaki alanlarda 

uygulanmasına rağmen bahse konu yasaların amaçlarından ne kadar uzak olduğunu 

göstermektedir.  
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Bu kapsamda plan bütününde getirilen arsa toplulaĢtırmaya iliĢkin plan notu ile imar 

planlarında kademeli olarak artırılan emsal değerlerinin artıĢının sağlandığı 

görülmektedir. Ancak parsel büyüklükleri mevcut sanayi alanlarındaki büyük 

parseller ve genel itibariyle kaçak yapılaĢarak imar planları ile yasal hale getirilen 

küçük parsellerdeki yapılaĢmaların bir arada değerlendirilmesi imar planının kendi 

içinde tutarsızlığıdır. Ayrıca kendi içinde plan notunun Kartal ilçesine yönelik plan 

notunda olduğu gibi detaylı bir çalıĢma ile yapılmadığı ve kenti bir bütün olarak 

değerlendirmediği açıktır. Örneğin 1000 m2 parsel sahip bir mülkiyet sahibinin 

parselini 6 adet parsele ifraz etmesine yönelik hiçi bir hukuki engelin sağlanmadığı 

dolayısıyla rantın yüksek olduğu alanda suiistimallere yol açacağı açıktır. 

Kademeli olarak emsal artıĢı getiren ve kentin mülkiyete iliĢkin gerekli analizlerin 

yapılmadan plan notu ile belirlenen parsel büyüklükleri üzerinden hesaplanmasının 

kentsel alanda kontrolsüz olarak imar artıĢı sonucu problemlere sebep olduğu 

(sosyal ve teknik donatı yetersizliği) ve olacağı düĢünülmektedir. 

Bu kapsamda yapılacak uygulamaların kendi içinde sosyal donatı ihtiyacını 

karĢılamasına müteakip çevredeki yetersiz fiziki alt yapı ve sosyal yapıdan dolayı 

site bazında yapılaĢan konutların etrafında güvenlikli sınırlandırılmıĢ alanlar olarak 

uygulamada yer bulduğu görülmektedir. Ayrıca artan yapılaĢma karĢılığında, 

artmayan sosyal ve teknik donatı alanları ulaĢım problemleri, eğitim ve sağlık 

tesislerinin yetersizliği gibi kullanıcı grupların toplumsal kiĢisel geliĢimini sağlayan 

donatımların eksik olduğu kentliler ve kentsel alanlar oluĢturmaktadır.  

Sancaktepe uygulama imar planlarında ise imar hakkı ve donatı transferine iliĢkin 

plan notları çalıĢmamı kapsamında değerlendirilecektir.  

Sancaktepe ilçesinin uygulama imar planlarında; 

―-Bu plan sınırları dahilinde imar hakkı transferi yapılabilir. 

-Ġmar Hakkı Transferi: Konut, ticaret + konut ve ticaret fonksiyonlarında kalan bir 

parselde/parsellerde öngörülen emsal değerine karĢılık gelen inĢaat alanı, bir diğer 

parsele/parsellere transfer edilebilir. Ancak, 3194 sayılı yasanın 18. maddesi 

kapsamında düzenlenecek alan sınırları dahilinde bu transfer iĢlemi ile 1/5000 

ölçekli Sancaktepe Nazım Ġmar Planında bu bölge için öngörülen yoğunluk değeri 

arttırılamaz. 

-Bu transfer iĢlemi konut, ticaret + konut ve ticaret alanlarında satın alınmak ve bu 

alanı Ġlçe Belediyesi lehine bedelsiz olarak devretmek koĢuluyla gerçekleĢebilir. Ġlçe 

Belediyesi lehine bedelsiz olarak terk edilen parselde/parsellerde eğitim, sağlık, 

park, spor ve dini tesis fonksiyonları yer alacaktır. Donatı alanı olarak oluĢan bu 

parseller, bu fonksiyonlar dıĢında baĢka bir amaçla kullanılamaz. 

- Donatı Transferi: 1/5000 ölçekli Sancaktepe Nazım Ġmar Planı onama tarihinden 

önce inĢaat ruhsatı almıĢ ancak iskân aĢamasına gelmemiĢ parsel/parsellerin bir 

kısmında donatı bulunması durumunda, transferi yapılacak donatı alanından az 

olmamak, ilgili yönetmeliklerde belirtilen standartların altına düĢmemek ve söz 

konusu donatının gerçekleĢtirilmesi amacı doğrultusunda ilgilisince Ġlçe Belediyesi 

lehine bedelsiz olarak devredilmek koĢuluyla plan sınırları içerisinde kalan ve iskâna 

konu olan baĢka parsellerle değiĢtirilebilir. Donatı transferine konu 
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parsel/parsellerde plan tadilatı yapılmadan uygulama yapılamaz.‖ (ĠBB-2013) 

Ģeklinde plan notları bulunmaktadır. 

Bahsedilen plan notlarında 18. Madde sınırı belirtilen alanlarda imar hakkı transferi 

ile nazım imar planlarında verilen yoğunluklarda artıĢ yapılamayacağı ifade 

edilmekte olup, 18. Madde sınırın konulmadığı ilçenin büyük bir kısmında 

uygulama imar planına göre bir üst kademe plan olan Nazım Ġmar planının 

kararlarına uyulmayacağı belirtilmektedir.  

Mevcutta meri planlarda konut, ticaret + konut ve ticaret alanlarında kalan 

mülkiyetler özel veya kamusal olarak sınırlandırılmadan satın alınarak meri plandaki 

imar haklarının ilçenin 18. Madde sınırı dıĢında kalan herhangi bir parseline 

taĢınarak bu parselleri eğitim, sağlık, park, spor ve dini tesis fonksiyonları ayrılması 

Ģartıyla Sosyal ve teknik donatı alanlarının artması planlanmaktadır. Ancak imar 

haklarının transfer edilmesi sürecinde herhangi bir sınırlama getirilmemiĢtir. 

Böylece daha ucuz olan arsalar satın alınarak donatı yapılması ana arterler 

üzerindeki arsalara transferler sağlanmaya çalıĢılabilir. Yine bilabedel terk edilen 

arsaların belirli fonksiyonlara ayrılması istenmiĢ sosyal tesis, kültürel tesis veya 

Ģehrin değiĢen ihtiyaçları doğrultusunda rezerv alan olma özelliği göstere belediye 

hizmet alanı gibi tesislere yönelik fonksiyonlara yer verilmemiĢtir. Değer üzerinden 

yapılmayan imar hakkı transferleri Ģehrin silüeti, eriĢilebilirlik, sosyal ve teknik 

donatı kapasitesinin yetersizliği gibi bir çok problemi de beraberinde getirecektir. 

Ġmar hakkı transferi ile birlikte Sancaktepe ilçesinin plan değiĢiklikleri soncunda 

mevcutta Ġstanbul Su ve Kanalizasyon idaresinin yönetmelikleri kapsamında içme 

suyu havzası olan alanda toprağın sadece rant kavramının bireysel getirim 

boyutunun ötesinde Sancaktepe ilçesi için belirlenen yapılaĢmanın artırılmadan 

kendi içinde transferler yapılarak Ģehrin sosyal ve teknik donatı ihtiyaçları da 

karĢılanmaya çalıĢılmıĢtır. Ancak imar hakkı transferine iliĢkin plan notu plan 

açıklama raporunda uygulamaya esas Ģartlar net olarak belirtilmediğinden kentli, 

yatırımcı ve kamu açısından birlikte çıkar sağlayan bir plan notu görünmesine 

rağmen amacına ulaĢmamıĢtır. 

Donatı transferine iliĢkin plan notlarında ise, donatı transferine konu 

parsel/parsellerde 1/5000 ölçekli Sancaktepe Nazım Ġmar Planı onama tarihinden 

önce inĢaat ruhsatı almıĢ ancak iskân aĢamasına gelmemiĢ parsel/parsellerin bir 

kısmında donatı bulunması durumunda plan değiĢikliği ile meri nazım imar 

planından önce geçerli olan plana göre ilçe belediyesi tarafından verilmiĢ ruhsatların 

geçerliliği devam ettirilmektedir. Ġstanbul Su ve Kanalizasyon ĠĢleri Genel 

müdürlüğünce yürürlüğe konulan içme suyu havzaları yönetmeliğine göre revize 

edilen meri  nazım planlarından önce yürürlükte olan belde belediyelerince yapılan 

planlara göre verilen ruhsatların geçerliliğine yönelik oluĢturulan plan notları ile 

müktesep haklar farklı bir vergilendirme yada cezalandırma sürecine dönüĢmüĢtür. 

ġehirlerin sosyal ve teknik donatı ihtiyaçlarının sağlanması amacına yönelik 

idarenin oluĢturduğu plan notu 5216 sayılı BüyükĢehir belediye kanunun yürürlüğe 

girmesi sürecine kadar belde belediyelerinde yeterli denetimlerin merkezi otoriteye 

bağlı teĢkilatlarca yapılmamasından dolayı mülkiyet sahipleri mağdur edilmektedir. 

Durum idare (belde belediyeleri) açısından yasal olmayan bir süreç olmasına rağmen 

katılımcı planlama sürecinin eksikliğinden dolayı halkın imar planlarını 

sorgulamamasından kaynaklanan mağduriyetler olduğu da söylenebilir.  
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Bahse konu plan notları Ġstanbul 5. Ġdare Mahkemesi tarafından 2010/1059E., 

2012/1756K. numarası ile sadece donatı transferine iliĢkin plan notu 31.05.2012 

tarihinde iptal edilmiĢtir. Ancak imar hakkına iliĢkin plan notu muhtemelen davacı 

tarafından sehven iptal konu edilmemiĢtir. Çünkü aynı plan notları meri nazım imar 

plan notlarında da bulunmakta olup nazım imar planında aynı plan notu iptal 

edilmiĢtir.  Mahkeme kararının gerekçesi olarak, bahse konu plan notunun imar 

planı ile düzenlenmeyecek hükümler içerdiği, plan notlarının plan yapım ilkelerine 

ve kamu yararına uygun olmadığı, plan notlarının uygulamasının imar planları 

arasında uyumsuzluğa yol açacağı, bu hükümlerin uygulanması halinde 3194 sayılı 

kanunun 18. Maddesine önüne geçeceği ve bu maddenin uygulamasını imkansız 

hala getireceği gerekçeleri ile iptal edilmiĢtir (ĠBB-2013). 

Mahkeme kararının gerekçeleri arasında yer alan 3194 sayılı kanunun 18. 

Maddesine önüne geçeceği ve bu maddenin uygulamasını imkânsız hala getireceği 

gerekçesinin mevcutta imar uygulamasının düĢük oranlar üzerinden yapıldığı 

yerleĢmeye yatırımcıların meri imar planların öngördüğü sınırlar içerisinde esneklik 

sağlamaya yönelik olan plan notunun plan açıklama raporunda yeterince 

açıklanmaması olarak söylenebilir. Ancak yine de imar planlarında uygulamayı 

kolaylaĢtırıcı plan değiĢiklikleri yoluyla imar haklarının kamunun geneline yönelik 

bir politikaya yönelik olduğu düĢünüldüğünde 18. Madde sınırı olarak belirlenen 

alanların dıĢında yapılacak uygulamanın 18. maddenin önüne geçeceği ve bu 

maddenin uygulamasını imkânsız hala getireceği gerekçesinin çokta gerçekçi 

olmadığı görülmektedir. Aksine sağlam temeller üzerine oturtulmuĢ detaylı 

açıklanmıĢ modeller ile imar hakkı transferine iliĢkin notları ile sermayenin değil 

kentin bütününe yönelik yapılmıĢ imar planlarının kentleri Ģekillendirilmesi 

sağlanabilir. 

Yine Ġstanbul geneline iliĢkin plan notlarında yer alan meri kadastral duruma göre 

meri imar planlarında kadastral parselin %40‘ından daha fazla sosyal ve teknik 

donatı alanında ise yapılaĢma mevcut parselin %60‘ı üzerinden hesaplanmaktadır. 

Bu plan notu ile birlikte kentsel alanda imar planlarında hesaplanamayan yapılaĢama 

artıĢları olmak ile birlikte mevcut durumdan farklı bir siluet ve mimari strüktür 

ortaya koyduğundan çevresinden farklı bir sosyal yapıyı barındırarak kentsel 

ayrıĢmaya yol açtığı söylenebilir. 

Tüm kentselliği değiĢtiren uygulamalar ile kent ve kentli değiĢtirilerek geçmiĢte 

ürettiği değerleri yok sayılarak kimliksiz kentlerin var olması imar planları ile 

sağlanmaktadır. Kamu yararı sağlamak amacıyla üretilen imar planlarındaki plan 

notlarının kentin bütününe yönelik yaklaĢım ile modeller üretilerek sermaye, halk ve 

kamu otoritesinin katılımının sağlandığı ve karar alma sürecinde isteklerin dikkate 

alındığı bir sistem içerisinde oluĢturulduğunda baĢarılı olabilecektir. 

 Kentlerde sınıf ilişkilerinde yeni yapılanmalar 

Kentsel dönüĢüm politikaları kapsamında kent merkezlerindeki yeniden yatırım 

olanakları, sermaye birikimi açısından özellikle ―çöküntü‖ olarak tabir edilen kentsel 

yerleĢim alanlarının yeniden inĢasını karlı bir sektör olarak ön plana çıkarmaktadır. 

Çünkü sermaye birikimi ile kentsel mekânın üretimi arasında her zaman doğrudan 

bir iliĢki olduğu ortadadır. Örneğin yoksulların istenmeyen olarak görülmesi kentte 

site alanlarının da oluĢmasına neden olmaktadır. ―Ekonomilerinin yeniden 
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canlandırılması, istihdam yaratılması ve bunun keskin bir yarıĢma ortamı içinde 

yapılma zorunluluğu yeni politika ve stratejileri gündeme getirmiĢtir. ĠĢte bu 

noktada kentler açısından bir yeni proje olarak ―kentsel dönüĢüm‖ önem 

kazanmıĢtır. Ya da merkezi yönetimin desteğini kaybeden yerel yönetimler veya 

kentler adına özel sektörle yapılan iĢbirliği yeniden canlandırma ve kentsel dönüĢüm 

için yeni bir çıkıĢ noktası olmuĢtur. Özellikle orta ve üst sınıflar kendilerini daha 

aĢağı yaĢam koĢullarından ayırmak ve kendi sosyal pozisyonlarını vurgulamak 

maksadıyla kendilerine yeni yerleĢim yerleri -uydu kentler, kapalı/korumalı 

mekânlar- kurmaktadırlar‖ (ġen,2005: 42).  Bu aslında neo-liberal dönemde 

karĢımıza çıkan ve KurtuluĢ (1999)‘un ―yeni banliyöleĢme tarzı‖
8
 olarak ifade etmiĢ 

olduğu duruma iĢaret etmektedir. Örneğin yapılan çalıĢmalar Ankara‘da ve 

Ġstanbul‘da seksenlerin sonundan itibaren belirginleĢmeye baĢlayan ve kentin 

çeperinde ortaya çıkan yeni orta ve üst sınıflara dönük banliyöleĢme biçiminin 

giderek yaygınlaĢtığını göstermektedir. Bu doğrultuda KurtuluĢ (1999) Ġstanbul‘un 

banliyöleĢme sürecini üç farklı tarihsel ve toplumsal kimliğin çerçevesinde 

anlamanın mümkün olduğunu belirtir. Bu süreçleri: ―Birincisi, Ġstanbul‘un 19. 

yüzyılın ikinci yarısında uluslararası ekonomik iĢbölümü içinde aldığı yeni 

pozisyona bağlı olarak ortaya çıkan mekânsal ve toplumsal dönüĢümün yarattığı 

banliyöleĢme; ikincisi 1940‘ların sonundan itibaren kentlere akan kitlesel kırsal 

göçmenlerin yarattığı özgün banliyöleĢme biçimleri (ağırlıkla gecekondu 

yerleĢmelerine bağlı olarak); ve üçüncü olarak da 1980‘li yıllardan itibaren bütün 

dünyada izlenen fakat Türkiye‘de ancak 90‘lı yıllarda yaygın hale gelen, orta ve üst 

orta sınıftan oluĢan uydu kentleri ile kapalı yerleĢimlerin ortaya çıkardığı 

banliyöleĢme‖ (KurtuluĢ, 1999: 67-70) olarak tanımlamıĢtır.  Özellikle sanayi 

kentinin yükseliĢi ve banliyöler, orta sınıfın geniĢlemesi, refah devleti uygulamaları, 

tüketim biçiminin belirleyiciliği -biraz önce değindiğimiz gibi- belli bir tarihsellik 

içinde gerçekleĢmektedir. Mekânsal ve sınıfsal ayrıĢma bu dönemin kentlerinde 

farklı dinamiklerle belirginleĢmiĢtir.  

Soylulaştırma süreci ve ekonomik gelişmenin sosyal-kültürel stratejileri 

Kentsel dönüĢümün baĢka bir uygulama alanı da kentsel soylulaştırmadır. 

SoylulaĢtırma bir kavram olarak ilk kez ―1964 yılında Ruth Glass tarafından 

Londra‘nın iĢçi mahallesinde ki konutları orta ve üst sınıfın satın alması bunların 

yerine; Ģık ve lüks konutlar yapmaları ve bu bölgelerin sosyal karakterini 

değiĢtirmeleri ile ilgili olarak kullanılmıĢtır. Kent içi alanlardaki söz konusu olan bu 

dönüĢüm de ―iĢçi sınıfının‖, daha üst gelirli ―yeni orta sınıf‖ tarafından yerinden 

edilmesiyle oluĢan sınıfsal hareketliliğin toplumsal ayrıĢmayla sonuçlanması, 

yerinden edilme ve sonuçları itibariyle yeni toplumsal sorunlar ürettiğini 

görebilmekteyiz. David Ley (2002: 38) ―soylulaĢtırmanın kaynağının kentlerde 

değiĢen sanayi yapısı ve bunun getirdiği beyaz yakalı, profesyonel, yönetici ve 

teknik iĢçilerden oluĢan yeni bir kentsel sınıf oluĢumu‖ olduğunu vurgulamaktadır. 

Buna karĢılık bazı kuramcılar arz-merkezli tartıĢmaların böyle bir sınıf varlığı 

oluĢturduğunu ret etmezlerken soylulaĢtırmada asıl etkenin talep değil hükümetlerin 

arz mekanizmaları olduğu üzerinde durmaktadırlar.  

                                                 
8 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. KurtuluĢ, H. (1999), The Roles of Ciftliks on The 

Formation Of The Metropolitan Fringe in The Expansion of Ġstanbul Metropolitan Area, 

YayınlanmamıĢ Doktora Tezi, ġehir ve Bölge Planlama Bölümü, ODTÜ. 
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SoylulaĢtırma ile öne çıkan bir diğer konu ise kentlerin ve toplumsal yapının 

―kültürel‖ niteliğinin bir ekonomi politik olarak kentlerin yeniden yapılanmasında 

stratejik bir araç olarak kullanılmasıdır. Kente dair bu değiĢimler, kültür 

endüstrilerinin oluĢumuna eĢlik etmektedir (ġen,2006). Yani kültür, endüstriyel bir 

nitelik kazanmaktadır
9
.  

Sonuç olarak kentsel dönüĢüm politikalarının aracı olan kentsel projelerin amacı ya 

da yan etkisi olarak ortaya çıkmakta olan soylulaĢtırma süreci, bir yandan çöküntü 

halindeki tarihi kent dokusunun yenilenmesi ve gelecek kuĢaklara bu kültür 

miraslarının aktarılması için desteklense de bir yandan da buralarda yaĢayan düĢük 

gelirli kesimin yerinden edilerek yerlerine üst-orta sınıfın gelmesiyle mekânsal / 

toplumsal bir ayrıĢma yaratmakta ve planlamanın özünde bulunması gereken sosyal 

eĢitlik ilkesiyle çatıĢmaktadır. Bu nedenle kentsel dönüĢüm soylulaĢtırmayı bir hedef 

ya da araç olarak ele almak yerine, mekânsal sorunlarla birlikte sosyal sorunlara da 

çözüm yolları geliĢtirmelidir. 

SONUÇ 

Mekânsal ayrıĢma ile birlikte kentsel alanında kimlik kaybı veya oluĢmaması, yaĢam 

kalitesi kavramını kentin bütünü açısından sağlanamaması gibi sorunlar ortaya 

çıkmaktadır.  

Ġstanbul Meri Çevre Düzeninin vizyonu; çevresel, toplumsal ve ekonomik 

sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda özgün kültürel ve doğal kimliğini koruyarak 

geliĢen, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, yaĢam kalitesi yüksek bir kent olarak 

belirlenmiĢtir. Bu doğrultuda devlet otoritesi günümüzde kentsel mekânda ve 

yönetimde eĢitliği ve çoğulculuğu yakalamıĢ ‗yaĢanabilir bir kent‘ haline 

getirebilecek araçları kullanmaya çalıĢmaktadır. Yeni olan bu yaklaĢımda, bugüne 

kadarki süreçten farklı olarak, kent toprağından en fazla getirim sağlanmaya 

çalıĢılırken, meri hukuki metinler ile yıllardır tıkanmıĢ gelen sorunların 

çözümleneceği uygulamada kolaylık sağlandığı iddia edilmektedir. Oysa kabul 

edilen standartlar kapsamında zaten az olan sosyal ve teknik donatılar ―kaçak 

yapılaĢmıĢ‖ olan yerleĢmelere göre daha fazla sosyal ve teknik donatı alanına sahip 

olurken yine kabul edilen standartlara ulaĢamamaktadır. Özelikle 1980 sonrasında 

kente göç eden nüfus yetersiz olan kentsel gereksinimleri ile var olmaya devam 

etmekle birlikte kentlilik bilinci oluĢamamaktadır. Yeni oluĢan mekanlarda 

barınamayan eski kullanıcılar kentin baĢka bir alanında yer seçerek bu alanda 

süregelen sorunları devam ettirmektedir. Ġstanbul bu yeni iliĢkiler içinde değiĢip 

dönüĢmektedir. Sonuç olarak küresel kent diye anılan geliĢmiĢ ülkelerin kentlerine 

her geçen gün biraz daha fazla benzemektedir. Ancak tarihten gelen değiĢen 

ihtiyaçlara göre ortaya konulabilecek geleneksel ―Türk Kenti‖nden yoksun olarak 

                                                 
9 Son zamanlar sosyal bilim alanında sıkça gündeme gelen ―sosyal sermaye‖ kavramı, 

kentlerin kültür endüstrisine dönüşmesi dâhilin de tartıĢılmaya baĢlanmıĢtır. Uydu kentlerde, 

kapalı site alanlarında -öncelikli olarak Batı toplumlarında gerçekleĢen- yalıtılmıĢ otonom 

birey aĢamasından çıkarak daha insani bir toplum arayıĢı içinde olmaları nedeniyle kentleri 

―ekonomik kalkınmanın‖ bir aracı olarak ―kültür endüstrisine‖ dönüĢtürmeye baĢlamıĢlardır. 

Bu konu hakkında bilgi edinmek için bkz. ġan, Mustafa Kemal (2006),  ―Bilgi Toplumuna 

GeçiĢte Sosyal Sermayenin TaĢıdığı Önem ve Türkiye Gerçeği‖, 5. Uluslar Arası Bilgi, 

Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildiriler Kitabı, Cilt.1,s.113-140. 
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aynılaĢan mekânlar oluĢmaktadır. Bu kimliksiz kentleĢme sürecinde toplumsal 

sınıflarda kendi içerisinde primitif bir durum ortaya koymaktadır. 

Ġstanbul‘da yaĢanmakta olan kentsel dönüĢüm süreçlerini değerlendirmek konuyu iki 

farklı açıdan ele alınmasını zorunlu kılmaktadır. Bunlardan birincisi konunun istem 

ve yönlendirmelerle kentsel mekânın yeniden oluĢum ve biçimlendirilmesiyle 

birlikte, mekânsal dönüĢüm sonucunda yaĢanmakta olan sosyal ve kültürel 

dönüĢümün ele alınmasıdır. Bir diğer dikkat edilmesi gereken konu ise mekânsal 

dönüĢümlerin oluĢum süreçlerini ve geliĢmesine etki eden politik ve ekonomik 

seçmelerin de etkili olduğu hususudur. Dolayısıyla kentsel mekâna yönelik böyle bir 

değerlendirmede mekânı belirleyen toplumsal iliĢkilerden baĢlayarak politik ve 

ekonomik tercihlere kadar geniĢ bir açılımda bilgi birikimine ihtiyaç vardır. Aynı 

zamanda yasa dıĢı yapılaĢmaların (gecekondu bölgelerinin) ve kaybolan tarihi 

yapıların dönüĢtürülmesiyle ortaya çıkan yeni kent mekânlarının etkilerini -özellikle 

sosyal, kültürel sonuçlar dâhilinde- ele almak ve tartıĢmak gerekmektedir.  

 ÇalıĢmamız kapsamında tartıĢtığımız bu konular bize göstermektedir ki kentsel 

dönüĢümle birlikte uygulanmakta olan özellikle soylulaĢtırma sürecinin ve uydu 

kentlerin yaratmıĢ olduğu toplumsal tabakalaĢma süreçleri, kentsel kutuplaĢma 

süreçleriyle birlikte ortaya çıkan toplumsal dıĢlanma, derin yoksulluk bölgeleri ile 

zengin bölgelerin yanyanalık iliĢkisi içerisinde geliĢtiği ve bu bağlamda fiziksel 

olarak da çeliĢkili görüntülerin sıkça açığa çıktığı mekân örüntüleri halini 

almaktadır. Türkiye‘ de bu süreç hızlı bir Ģekilde kentsel kutuplaĢmaları 

derinleĢtirerek, sosyal sermayenin kaybına neden olmakla birlikte, yaratmıĢ olduğu 

tüketim sınıfı ile ekonomik kalkınmanın yeni iĢleyiĢ düzeni çerçevesinde var olmaya 

devam etmektedir. Çünkü uydu kent ve kapalı site olgusunun giderek artması 

tüketime, lükse dayalı yeni orta sınıf zihniyetini kültürünün oluĢmasına neden 

olmuĢtur. ―Uydu kent olgusu öncelikle sınıf ayrıĢmasının türdeĢ ve tecrit edilmiĢ bir 

muhite kaçıĢı, daha alta görülen sınıflardan ve kentteki hayatın kargaĢasından 

kendini kesin bir biçimde koparmayı ve soyutlamayı içerirken aynı zamanda kendi 

içine kapanmıĢ olan bir aile ve ev dünyası içinde yeni bir anlam deneyim ve yaĢam 

bütünlüğü arayıĢını ortaya koymaktadır. Aynı zamanda tüketim uydu kentin temel 

dinamiği olmakla birlikte kiĢinin kendini tanımlaması ve özerkliği ifade eden 

kuvvetli bir vurguyu da ortaya koymaktadır‖ (Ayata, 2002: 55).  SoylulaĢtırma 

süreci ile kentsel alanda ortaya çıkan kapalı sitelerde ise kentin iç kesimlerini kendi 

içinde yalıtılmıĢ bir kent oluĢum sürecini baĢlatan bir dönüĢümü 

gerçekleĢtirmektedir. 1980‘li yılların ilk baĢlarında Ankara, Ġstanbul, Ġzmir 

örneklerinde görüldüğü gibi kentin dıĢ kısımlarında yer alan gettolarda (eski 

gecekondu bölgelerinde),1990‘lı yıllardan itibaren banliyölerde ki iĢçi sınıfının, alt 

gelirli kesimlerin yerinden edilmesi ile yerleĢim alanlarının Bauman‘ın değimiyle 

elit gettolarına (yani uydu kentlere) dönüĢtürülmesi sonucunda gündeme gelen yeni 

orta sınıfın, soylulaĢtırma ile kentin iç kısımlarına doğru yeniden yayılmaya 

baĢladığını görebilmekteyiz. 

Yasa çıkarma gücünü ve ortak mekânsal strateji oluĢturma yetkisini elinde 

bulunduran merkezi otorite, yerel karar verici organların doğrudan politikalarını 

etkilemektedir. Günümüz kent planlama tekniğinin en güncel ve aktif kullanılan 

imar plan yoluyla kentsel alanların Ģekillenmesi süreci parsel ölçeğindeki 

uygulamalara sadece yükseklik, istikamet sınırı, inĢaat yapılaĢma miktarı ve Ģekline 
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iliĢkin sınırlamalar vererek diğer hususlarda serbestlik sağlamaktadır. Bu kriterleri 

belirlerken genel tavır doğal ve yapay eĢikler haricinden kentin tarihsel süreç 

içerinde kazandığı kimliğine vurgu yapılmamaktadır. Yine aynı serbestlik içerisinde 

parsel bazında uygulama projesi öneren mimar ile yerel uygulamaya izin veren 

belediyelerce kente ait kimlik değerlere vurgu yapan kentsel morfolojik çözüm 

önerilerinin getirilmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Özelikle günümüz kentlerinde 

daha yoğun hissedilen bu aynılaĢma süreci imar planları yapımı aĢamasında kentsel 

kimliği ön plana çıkaran analizlerin yapılması gerekliliğini ortaya koymaktadır. 

Ayrıca yasa çıkarma yetkisi olan merkezi otoritede bu konuda gerekli ulusal hukuki 

metinleri ve mekânsal strateji belgelerini çıkarmalıdır.  

Ġstanbul metropoliten alanında örnek olarak imar planlarında kentsel dönüĢüme 

yönelik oluĢturulan plan notlarında kentsel alanın sadece fiziksel mekan olarak 

değerlendirildiği görülmektedir. Oysa kent yaĢayan bir organizma olarak kente dair 

donatımlar ve kullanıcıları ile birlikte değerlendirilmelidir. Özelikle yapılaĢmıĢ eski 

kent alanlarında ve sanayilerin desantrilizasyonu sağlamak amacıyla üretilen kamu 

yararı amacıyla üretilen plan notlarında ―hangi kamu yararı‖ sorusu ile 

derinleĢtirilerek tartıĢılması gerekmektedir. 

Çoğu kentsel dönüĢüm çalıĢmalarında yeni orta sınıfın ortaya çıkıĢı daha çok sınıfsal 

farklılaĢmalarla ekonomik faktörle ve mekânın metalaĢmasıyla bağlantılı olarak ele 

alınmıĢtır. Ancak bu çalıĢmamız uydu kentlerde insanların yaĢam biçimi ile 

tercihlerinin, tüketim biçimlerinin, kültürel ve sosyal değerlerindeki farklılaĢmaların 

olduğunu da göstermektedir. Tüm bunların ötesinde sosyal sermayemizi yok etmeye 

baĢlayan kentsel kutuplaĢma ya da ayrıĢma sürecinden uzaklaĢılması büyük önem 

arz etmektedir. Ülkemizde var olmaya baĢlayan bu kentsel ayrıĢma süreçleri 

sonucunda doğan paralel toplum durumu radikal bir dıĢlayıcılık içerisinde kendisini 

göstermeye baĢlamıĢtır (ġan,2006: 137). Bu nedenle toplum kesimlerinin bu 

kutuplaĢmadan çıkabilmeleri adına kent mekânlarının tüm toplum kesimlerini 

içerecek Ģekilde geniĢletilmesi kaybolan sosyal kültürel değerlerimizin açığa 

çıkartılması açısından gereklidir. Çünkü Türkiye de ―tüketim‖ olgusu bir yaĢam 

biçimine dönüĢmüĢ, ―lüks‖ kavramı yaygınlaĢmıĢtır; sosyal gruplar sadece mekânsal 

olarak birbirinden ayrılmamakta, beraberinde aralarındaki eĢitsizlikleri ve farkları 

bir yandan gizlerken, bir yandan da pekiĢtirmektedirler. Tüm bu nedenlerden dolayı 

konunun sosyal sermaye kapsamında uydu kentlerde ve kapalı sitelerde yapılacak 

emprik araĢtırmalarla derinleĢtirilmesi önem arz etmektedir. 
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Kentsel Dönüşüm Projeleri Zaman Faktöründen Nasıl 

Etkilenir ? – Ankara Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm 

Projesi Örneği 
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Öz: Türkiye‟deki kentsel dönüşüm projelerinin idari, hukuki, teknik, çevresel, sosyal, siyasi ve 

finansal boyutları özellikle son on yıl içinde görülmüş, yaşanmış ve araştırmalara konu 

olmuştur. Bu çalışma, bilindiği kadarıyla kentsel dönüşüm projelerini, sayılan unsurların yanı 

sıra, zaman boyutu (ya da faktörü) ile ele alan ilk çalışmalar arasındadır. Bir tarafta, kentsel 

dönüşüm projelerini hayata geçirme çabası içinde olan kamu otoriteleri, proje takvimlerini 

hızlandırma eğiliminde olmaktadırlar. Diğer tarafta ise, projelerde hak ya da söz sahibi 

olacak kesimler, dönüşüm sürecinin oldu-bitti tarzında, otoriteler tarafından aceleye 

getirildiğini, ve hatta seçeneklerini değerlendirmek için zaman ya da imkan bulamadıklarını 

öne sürmektedirler.   O halde, daha uzlaşmacı kentsel dönüşüm projeleri elde etmek için, 

değişen zaman ve şartlara göre, diğer unsurların uyumlaştırılmasına imkan veren, bir 

anlamda “sündürülebilir” (flexible) proje modelleri ortaya konabilir mi ? Çalışmada bu 

soruya cevap bulmak için Ankara‟da yaklaşık on yıldır sürdürülmekte olan Yeni Mamak 

Projesi‟ndeki bulgulara yer verilmiştir. Buradan hareketle, Türkiye‟deki benzer kentsel 

dönüşüm projeleri için de “zaman” faktörünü nasıl yorumlamak gerektiği konusunda öneriler 

getirmek mümkün olacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Dönüşüm, zaman faktörü, koordinasyon, uzlaşma, Mamak 

 

Abstract: In the last decade, urban renewal projects in Turkey had been experimented and 

analyzed according to their administrative, legal, technical, environmental, social, political 

and financial aspects. This paper is one of the first attempts to analyze urban renewal 

projects with the addition of the “time” factor.  On one hand, from the authorities viewpoint, 

it is seen crucial to make swift decisions and comply with projects without hesitation. On the 

other hand, claiming that they feel under pressure, it is not always possible to make satisfying 

decisions by the right holders or land owners. Thus, is it possible to set forth a more 

compromising renewal model, where it is possible to modify –or flex- abovementioned aspects 

according to changing times and conditions? In order to find answers, the outcomes of one 

real-life example from Ankara, the New Mamak Urban Renewal Project, has been analyzed. 

Hence, this study may present some generalized arguments to implement better time-sensitive 

projects.    

Keywords:. Renewal, time factor, coordination, compromising, Mamak 
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Giriş  

Türkiye‘deki kentsel dönüĢüm projeleri, birçok bakımdan incelenmeye konu olacak 

kadar olgunlaĢmıĢtır. Bu projeler, birçok bakımdan eleĢtirilmiĢ, bu eleĢtiriler 

sonucunda da doğrular ve yanlıĢlar tarif edilebilmiĢtir. Genellikle bu projelerin kent 

siluetlerine etkisi, mimari özellikleri, karar verme ve yönetim biçimleri, hukuki 

etkileri, sosyal boyutları, finansal özellikleri ve siyasi ağırlıkları üzerinde durmak 

mümkün olmuĢtur. Bu çalıĢma, bilindiği kadarıyla, bu unsurlara ilave olarak zaman 

faktörünü tanımlayan ve kentsel dönüĢüm projelerinin zaman ekseninde ne gibi 

etkilere karĢı kırılgan olduğunu anlatmayı hedefleyen ilk giriĢimlerden birisidir. Bu 

amaçla, herhangi bir kentsel dönüĢüm projesini zaman evrelerine ayırarak 

tanımlama önerisi ve bu evrelerin ne gibi risk ya da olanaklar içerdiği anlatılmaya 

çalıĢılmıĢtır.    

1. Kentsel Dönüşümün Çerçevesi 

1.1 Kentsel Dönüşümün Kısa Tanımı 

Kentsel DönüĢüm, KeleĢ‘e (2010) göre toplumsal, ekonomik, kültürel, siyasal 

amaçlarla, gecekondu bölgeleri, kaçak yapı alanları, riskli bölgeler, tarihi alanlar ve 

kent merkezindeki çöküntü alanları gibi yerlerin kamu ve özel sektörün ve de 

gerekiyorsa sivil toplum kuruluĢlarıyla birlikte yeniden ele alınarak küçük kent 

parçacıkları elde edilmesidir. Bununla beraber kentsel dönüĢüm; teknik, sosyal ve 

ekonomik bakımlardan bozunmuĢ ya da iĢlevini kaybetmiĢ kent parçalarının, 

yenilenip sağlıklı hale getirilmesi veya yeniden inĢa edilmesi anlamına gelmektedir 

(Esen 2012). Daha geniĢ bir tanımla kentsel dönüĢüm, gecekondu bölgeleri, kaçak 

yapılaĢma alanları ve eski sanayi siteleri (Brown Fields) gibi yıpranmıĢ, bozunmuĢ 

veya ekonomik, sosyal, yapısal bakımlardan çöküntü alanı haline gelmiĢ kent 

parçalarının kamusal yetki kullanılarak topyekun iyileĢtirilmesi için plan, mülkiyet 

ve fonksiyonların yeniden düzenlenmesidir (Esen 2011).  

1.2 Türkiye‟de Kentsel Dönüşüm Olgusunun Gelişimi 

Ülkemizde Kentsel DönüĢümün ilk örneklerinden birisi, hiç Ģüphesiz, Ankara‘da 

1990‘lı yıllarda, henüz kentsel dönüĢüm ifadesinin yasalarda bile olmadığı dönemde 

gerçekleĢtirilen Ankara BüyükĢehir Belediyesi, Dikmen Vadisi Projesidir (DVP). 

2005 yılında, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 73. Maddesinde ise kentsel dönüĢüm 

kavramı ve dönüĢümün pratikte nasıl yapılabileceği daha iyi açıklanmıĢtır. Buna 

göre belediyeler, kentsel dönüĢüm projelerini ortaya koyma ve gerçekleĢtirme 

konularında tam yetkili olmuĢlardır. 2010 yılında ise bu yasaya ilaveler ve 

kısıtlamalar getiren 5998 sayılı ―torba yasa‖ ile, dönüĢüm projeleri için Bakanlar 

Kurulu onayı gerekli hale gelmiĢtir. 2012 yılında çıkarılan 6306 sayılı Afet 

Alanlarının DönüĢtürülmesi Hakkında Kanun ile de, kentsel dönüĢüm ile ilgili 

hemen hemen tüm yetkiler, yeni kurulan Çevre ve ġehircilik Bakanlığı‘nda 

toplanmıĢtır. Buna göre artık belediyeler, ancak bu bakanlığın yetkilendirmesi ve 

belli aĢamalarda onay vermesi halinde kentsel dönüĢüm projeleri 

uygulayabileceklerdir.  
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1.3 Türkiye‟de Kentsel Dönüşüm Projelerinin İşleyiş Biçimi 

Tablo 1. Kentsel DönüĢüm Örnek ĠĢ Programı  

1 
Kentsel DönüĢüm Proje Kararı 

Üretilmesi  
25 Parselasyon Planı Ġhalesi 

2 Projenin Meclis Kararına DönüĢmesi   26 Parselasyon Planı Hazırlanması 

3 
Alandaki TaĢınmazların Kıymet 
Takdiri      

27 
Parselasyon Planının Encümende 
Onaylanması 

4 
Kıymet Takdirinin Belediyece 

Onaylanması 
28 

Parselasyon Planının Askıya 

Çıkarılması Ve Tapuda Tescil Edilmesi 

5 
Meclis Kararı  - Proje Esasları, Temel 

Kararlar 
29 Yatırım Paketlerinin Belirlenmesi  

6 Proje Konseptinin OluĢturulması    30 
Tasarım Ve Mimari Konusunda Karar 

Üretilmesi  

7 Projenin Meclis Kararına DönüĢmesi        31 
Teknik Finansal Ve Ġdari ġartname 
Hazırlanması Ve Ġhale Ġlanı 

8 Kamuoyuna Projenin Duyurulması   32 Ġhalelerin Sonuçlanması 

9 
Meclis Kararı (Matematiksel Model, 

AnlaĢma, Kira Vs..) 
33 Mimari Avan Proje Hazırlanması 

10 
Haksahipleri ile SözleĢme 
Ġmzalanması   - Mülkiyet Transferi 

34 
Mimari Ve Mühendislik Projelerinin 
Hazırlanması 

11 
Borçlu Haksahiplerinin Ödentilerinin 

Ġzlenmesi            
35 

Alanın Ada Ġçi UlaĢım Altyapısının 

Hazırlanması 

12 Kentsel Tasarım Projesinin Ġhalesi 36 
Mimari Ve Mühendislik Projelerinin 
Onaylanması Ve Ruhsat Alınması 

13 Kentsel Tasarım Projesi Hazırlanması 37 
Proje Üzerinden Ekspertiz ÇalıĢması 

Yapılması 

14 
Kentsel Tasarım Projesinin 

Onaylanması 
38 Yıkım ĠĢlemlerinin Yapılması 

15 

PYG (Proje Yürütme Grubu) ÇalıĢma 

Esaslarının Belirlenmesi (Kontrol, 
Vb..) 

39 Kira Yardımının Yapılması 

16 PYG Kurulması    40 Yüklenicilerin ġantiye Hazırlıkları 

17 1 /5000 Ġmar Planının Ġhalesi 41 
ġantiye Depolama Alanlarının 

Belirlenmesi Ve Hazırlanması 

18 1 /5000 Ġmar Planının Yapılması  42 
Konut ĠnĢaatlarının BaĢlaması Ve 

Yürütülmesi 

19 
1 /5000 Ġmar Planının Meclisçe 

Onaylanması 
43 

Genel Altyapı Yatırımlarının Ve 

Peyzajın Ġhale Süreci, Projelenmesi Ve 
Belediyece Onanması  

20 
1 /5000 Ġmar Planının 1 Ay Askıya 

Çıkarılması  
44 Altyapı Yatırımının BaĢlatılması 

21 1 /1000 Ġmar Planının Ġhalesi 45 
Site Yönetim Planının Hazırlanması Ve 
Tapuya Tasdiki 

22 1 /1000 Ġmar Planının Yapılması  46 
Hak Sahibi Konutlarının Kura Çekimi 

Ve Teslimi 

23 
1 /1000 Ġmar Planının Meclisçe 
Onaylanması 

47 
Konut, Peyzaj, Ada Ġçi Altyapı 
Tamamlanması 

24 
1 /1000 Ġmar Planının 1 Ay Askıya 

Çıkarılması  
48 SatıĢ - Pazarlama Organizasyon …  

 Kaynak: TOKĠ, 2011 Kentsel DönüĢümde Model ArayıĢları 

Türkiye‘de kentsel dönüĢüm projeleri ile ilgili ideal bir iĢ programı, kapsamlı bir 

Ģekilde Tablo-1‘de gösterilmiĢtir. KuĢkusuz, buna benzer baĢka iĢ programları da 

ortaya konabilir.  
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2. Türkiye‟deki Kentsel Dönüşüm Projelerinin Zaman Boyutu 

Tablo-1‘de anılan iĢ kalemlerini, zaman boyutunda bazı evrelere ayırmak 

önerilebilir. ġöyle ki ; 

Tablo 2. Önerilen Kentsel DönüĢüm Evreleri Tablosu  

T0 : Bir kentsel dönüĢüm projesine idaresince resmen karar verildiği andır. 

Aslında T1 ile iç içe sayılabilir.  Tablo-1‘deki 1-2 numaralı iĢ kalemleri bu 

evrenin içindedir. 

T1 :  Kentsel dönüĢüm projesi ile ilgili olarak idaresinin inisiyatif kullanarak 

sözleĢme süreci, mülkiyet transferi, imar planı, yapım ihalesi gibi yaptığı 

inĢaat süreci öncesi iĢlerde geçen süredir. Tablo-1‘deki 3-40 arası iĢ 

kalemleri gibi. 

T2 : Projenin idarece yapılacak temel iĢlerinin geride bırakılması ile, inĢaat 

sektörünün (özel veya kamu) devreye girmesi ve inĢaat yapım sürecidir. 

T3 : Proje tamamlandıktan sonra alanın hak ve mal sahipleri veya tüm  kentliler 

tarafından kullanılır hale gelmeye baĢladığı süreçtir. 

Bu önerilen evreler içinde T0, salt idari bir karardır, hala idaresince vazgeçilebilir 

bir aĢamadadır. T2, proje için yapım iĢini üstelen inĢaat firmasının ya da kurumunun 

bu konudaki teknik performansı ile ilgilidir. Bu noktada, hızlı ve kaliteli inĢaat 

yapılması kriterleri önemlidir ancak bunların, yapımcıları açısından, projelerin 

kentsel dönüĢüm baĢlığı altında olup olmamasının bir farkı yoktur. Bu kısım, salt 

inĢaat teknolojisinin konusudur. T3 ise, kentsel dönüĢüm olgusuna biraz daha 

yakındır zira, T1‘de kurgulanmıĢ olan proje senaryosunun, gerçekte ne kadar 

karĢılık bulacağının ve ne kadar uzun soluklu olacağının yaĢanılarak görüleceği 

süreçtir.  T1 ise, bu önerilen evrelerin, kentsel dönüĢüm tekniği açısından en önemli 

olan evresidir.   

2.1 Kentsel Dönüşüm Projelerinin T1 Evresi 

 
 Şekil 1. Kentsel DönüĢüm Sürecinin Ana Hatları, Kaynak: Esen 2011 

Kentsel dönüĢüm projeleri için süreç, inĢaat aĢamasına gelinceye kadar yapılan 

iĢlerin sürecidir, inĢaata hazır hale gelinmesinden itibaren ise, her proje, artık inĢaat 

projesidir (Esen 2011). Buna göre, projelerin kentsel dönüĢüm faslının esas iĢ akıĢ 

Ģeması, ġekil-1‘deki gibi özetlenebilir:   
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T1, tam olarak kentsel dönüĢüm proje koordinasyonun gerçekleĢtiği süreçtir. Halkla 

iliĢkiler, siyasi karar mekanizması, iyi yönetim (ya da yönetiĢim), finansal 

hesaplamalar, planlama ve proje oluĢturma,  hep bu aĢamada gerçekleĢtirilir.  

2.1.1 Problemin Tanımı- Proje Kararı Aşaması 

T0 olarak adlandırılması, proje miladı açısından önemli olsa da, aslında bu karar anı, 

T1‘in baĢladığı andır. Bir alanın kent için problemli olduğu ve de dönüĢtürülmesi 

gerektiği düĢüncesinin resmiyete kavuĢtuğu andan itibaren, kentsel dönüĢüm süreci 

de baĢlamıĢ olur. AlıĢılagelmiĢ düzende bu durum, alanın harita üzerinde 

sınırlandırılarak, belediye meclis kararı veya idare kararına dönüĢmesi ile hayat 

bulur.  

2.1.2 Saha Çalışmaları-Veri Toplama Aşaması 

Bu aĢama, kentsel dönüĢüm projesine konu alanın halihazır haritalarının çıkarılması 

ve alandaki yapıların envanter tespitinin yapıldığı aĢamadır. Aynı zamanda da, 

dönüĢüm alanında yaĢamakta olanlarla birebir iliĢki kurulmaya baĢlandığı aĢamadır. 

Haksahiplerinin, ―Neden burada ölçüm yapıyorsunuz ?‖ sorularına ustalıkla, 

kendilerini tedirgin etmeden cevap verilmeye baĢlanacağı, bir anlamda halkla 

iliĢkiler safhasının da kendiliğinden ortaya çıktığı aĢamadır.  

2.1.3 Beklenti Analizi Aşaması 

Bu aĢama, projede hak sahibi olacakların, gerçekçi ve abartısız sayılabilecek 

gayrimenkul beklentilerinin, proje yürütücüsü idare tarafından tespit edilmeye 

baĢlanacağı aĢamadır. Bu noktada, empati yapmak, ―Burada ben haksahibi olsaydım 

ne karşılığında (malımı, hakkımı veya gayrimenkulümü) idareye kendi rızamla 

verirdim ?‖ sorusuna cevap aramak gereklidir. Bu konunun kesin bir bilimsel 

sistematiği yoktur ancak, deneyimli idareciler ve uzmanlar, kendi benimsedikleri 

yöntemlerle değiĢik türlerden çalıĢmalar yapmaktadırlar. Bu aĢamayı haksahiplerine 

anket formu gibi belgeler sunarak geçmeye çalıĢan idareler, genellikle baĢarılı 

olamamaktadırlar. Bu türden, ―acemice‖ ve tedirgin edici teknikler, alanda 

spekülasyonlar yapılmasına da yol açmaktadır.  

2.1.4 Kavramsal-Fonksiyonel Tasarım Aşaması 

Bu aĢama, bir mimar veya planlamacının yapacağı görsel tasarımdan çok, proje 

yürütücülerinin zihninde, alanı ne türden bir proje paketi ile geliĢtirmek istedikleri, 

hangi gayrimenkul yatırımlarını teĢvik etmek istedikleri ve bunların kabaca alan-

hacim dağılımlarını saptadıkları düĢünsel bir tasarımdır. Kağıt üzerinde grafik bir 

gösterimi de her zaman olmayabilir. Buna, proje senaryosu da denebilir. O dönüĢüm 

alanında, ileride nasıl bir yaĢam ve yaĢam alanı olması gerektiğini tarif etmekten 

ibarettir.  

2.1.5 Matematiksel Model Aşaması 

Matematiksel model, kiĢilerin tercih eğilimlerini, proje alanının sayısal 

sınırlamalarını, muhtemel yüklenici kar-zarar hesabını, yasal sınırlamaları, piyasa 

sınırlamalarını ve risk ölçümünü aynı potada eritmeyi gerektirir. Matematiksel 

model ile elde edilecek olan sonuç, ister basit ister karmaĢık bir proje olsun, tek bir 

gayrimenkul sunum katsayısıdır. Bu katsayı, ampirik bir yaklaĢımın sonucu olarak, 

bir metrekare arsa sahipliğine karĢılık ne (ya da kaç metrekare yeni gayrimenkul) 
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verileceğinin  standart ölçüsüdür (Esen 2011). Bu da özetle, haksahibine idarece kaç 

metrekare ve ne türden gayrimenkul teklif edileceğinin hesaplandığı aĢamayı ifade 

eder.  

2.1.6 Ön Fizibilite Aşaması  

2.1.4 ve 2.1.5 aĢamalarında oluĢturulacak proje senaryosunun yaklaĢık gelir-gider 

hesaplarını uygun tekniklerle yaparak, projenin feasible olup olmayacağını, eğer 

feasible çıkmıyorsa ne gibi senaryo değiĢiklikleri ile bu projenin istenen anlamda 

finansal baĢarı ile tamamlanabileceğini anlama imkanı bulunacaktır. Bir kentsel 

dönüĢüm projesi için kamu kaynağı aktarılma imkanı varsa, -TOKĠ sübvansiyonu, 

Ġller Bankası kredileri, Çevre ve ġehircilik Bakanlığı‘nca kullandırılan dönüĢüm 

özel hesabından para aktarılması gibi- bu aĢamada değerlendirilebilecektir.  

2.1.7 Kentsel Tasarım Aşaması 

Bu aĢama, 2.1.4, 2.1.5 ve 2.1.6 maddelerinin, proje yürütücülerinin istedikleri 

olgunluğa gelmesinden sonra, isterlerse üç boyutlu görsel unsurlar oluĢturmak için, 

artık mimar ya da kentsel tasarımcıların, hatta Ģehir plancılarının teknik katkı 

koymaya baĢlayabileceği aĢamadır. Aslında her projenin olmazsa olmazı bir aĢama 

değildir. Haksahiplerine, sözleĢme aĢamasında projeyi kabaca anlatmak, somut bir 

varlığa imza attıklarını göstermek için önemlidir. Ayrıca, proje yürütücüsü 

idarelerin, ―eserlerini‖ siyasi olarak takdim etmeleri açısından da anlamlı 

olmaktadır. Unutulmamalıdır ki henüz bu, kesinleĢmiĢ ve imar planı olmaya ya da 

inĢaat ruhsatı almaya esas bir ürün değildir.  

 

Resim 1: Bursa‘da Reklam Panolarında Kentsel DönüĢüm Projesi Tanıtımı 

 (Kaynak: Esen 2007) 

2.1.8 Haksahibi Sözleşmeleri Aşaması 

Bir kentsel dönüĢüm projesinin en kritik aĢaması, haksahibi sözleĢmeleri aĢamasıdır, 

Ģöyle ki; haksahipleri rıza gösterirse, proje büyük olasılıkla bir sonraki aĢamaya 

geçer. Haksahipleri rıza göstermez ise, sonraki aĢamalara çok büyük olasılıkla 

geçilmez. Haksahiplerinin ―olur‖ dediği projelerin önü açıktır, teknik ve finansal 

eksiklikler varsa bile proje sürecinde giderilebilir. Buna karĢın, haksahiplerinin 

tereddüt gösterdiği, imtina ettiği projeler, teknik ve finansal açıdan ne kadar doğru 

görünürse görünsün, baĢarılı olamazlar - en azından siyasi yönden baĢarılı olmazlar- 

(Esen 2011).  

Bu durumda, haksahibi ile idarenin karĢı karĢıya geldiği uzlaĢma süreci, projenin de 

ilgilisince takdir görüp görmeyeceğinin anlaĢılacağı aĢamadır.  
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2.1.9 Mülkiyet Transferi Aşaması 

2.1.8‘de aktarılan sözleĢmeler esasen tanımından da anlaĢılabileceği gibi 

sözleĢmedir ve nihai iĢlem değildir. SözleĢmenin hayat bulması için, tapu idaresinde 

de mülkiyetin  el değiĢtirerek idareye geçmesi gerekmektedir. SözleĢmeleri baĢarıyla 

tamamlanan projelerin, genellikle mülkiyet transfer iĢlemi de aynı baĢarıyla sonuç 

bulmaktadır. Mülkiyetin transfer edilemeyeceği özel durumlar, dava, Ģerh, çekiĢme, 

gibi, genellikle sürecin tamamlanmasına engel olmamaktadır, sadece gecikmeler 

yaĢanmaktadır. SözleĢme aĢamasına rıza göstermeyen haksahiplerinin 

taĢınmazlarının kamulaĢtırılması (zor alım) da bu aĢamada gerçekleĢir. 

2.1.10 İnşaat Yapım Sürecinden Önceki Aşamalar 

Mülkiyeti elinde toplayan idare, inĢaat ihalesi (ya da TOKĠ gibi kamusal iliĢkilerle) 

yapma hakkına da kavuĢmuĢ olur. Buradaki önemli aĢamalardan birisi de imar 

planlarıdır. Ġmar planı olmaksızın, inĢaat ihalesi de yapılamaz. Bu yüzden, imar 

planlarının mümkün olduğu kadar, inĢaat ihalesi  aĢamasına yakın bir dönemde 

tamamlanmasında yarar vardır. Zira sözleĢme veya kamulaĢtırma aĢamaları 

sırasında imar planı yapılması, sürecin spekülatif fiyat artıĢı ile çıkmazlara girmesi 

ile sonuçlanabilmektedir.  

2.2 Zaman Dilimlerinin Kullanımı 

Tablo-2‘de gösterilen T0, T1, T2 ve T3 için, kesin veya bağlayıcı olmamakla 

beraber, bazı ön görülerde bulunulabilir.  

2.2.1 T0 İçin Zaman Kestirimi 

T0, eskiden beri dönüĢtürülmesi hedeflenen bir alanın, bir kararla dönüĢüme konu 

edildiği andır. Bu, eski mevzuatta (5393 sayılı yasaya göre), meclis kararının 

kesinleĢtiği gün, yani bir günlük süre içinde sonuçlanan bir süreçti. 2010 yılında, 

5998 sayılı yasa ile bu kararlar Bakanlar Kurulu onayı gerektirmeye baĢladığından, 

belediye meclis kararından sonra Bakanlar Kurulu kararının da beklenmeye 

baĢladığı bir zaman dilimi ortaya çıkmıĢtır. Bu, bir hafta, bir ay hatta bir yıl bile 

olabileceği gibi, Bakanlar Kurulu‘nca hiç onaylanmayacak projeler bile söz konusu 

olmuĢtur. 

Benzer bir Ģekilde, kentsel dönüĢüm alanlarının ilan edilmesi, 2012 yılında 6306 

sayılı yasa ile Çevre ve ġehircilik Bakanlığı inisiyatifine geçtiğinden, bu defa Çevre 

ve ġehircilik Bakanlığı‘nın dönüĢüm sınırı ilanını kabul ettiği andan itibaren 

Bakanlar Kurulu Kararı‘nın alınacağı (ve de prosedür gereği CumhurbaĢkanı‘nın 

onayına tabi) tarihe kadar geçen süre T0 olarak değiĢmiĢtir. Bunun kestirimi için, 

yasa henüz çok yeni olduğundan, ay veya yıl gibi varsayımlarını oluĢturmak adına 

henüz yeterli zaman geçmemiĢtir.  

2.2.2 T1 İçin Zaman Kestirimi 

Türkiye‘de gerçekleĢmiĢ projelere bakıldığında, T1 için bazı kestirimlerde 

bulunulabilir. Bu noktada en fazla zaman alan aĢamalar, saha çalıĢmaları ve 

haksahibi sözleĢmeleri aĢamalarıdır. Bunların birkaç aydan daha kısa zamanda 

tamamlandığı projelerin hiç görülemediği gibi, birkaç yılda dahi tamamlanamadığı 

projeler de vardır. ÇalıĢmanın üçüncü bölümünde anlatılan Yeni Mamak Kentsel 

DönüĢüm Projesi‘nde, bu T1 süresi, sekizinci yılına girmiĢ durumdadır. AĢırı uçlar 
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bir tarafa bırakıldığında, T1‘in ortalama bir takvim yılı içinde tamamlanması, ideal 

ve sağlıklı bir düĢünce olarak kabul edilebilir. Bir takvim yılı aĢıldığında ne gibi 

sorunların doğabileceği, yine üçüncü bölümde örneklerle anlatılmıĢtır.  

2.2.3 T2 ve T3 İçin Zaman Kestirimi 

T2, Türkiye‘deki inĢaat sektörünün performansı ve dönüĢüm proje alanlarının 

büyüklüğü ile değiĢiklik göstermektedir. Bilindiği kadarıyla, üç yıldan kısa sürede 

inĢaat iĢleri tamamlanmıĢ olan dönüĢüm projesi yoktur. Bazı durumlarda bu süre, on 

yılı da geçebilmektedir.  

T3 ise, bir dönüĢüm alanının yaĢama geçmesinden sonra iĢlevselliğini ya da 

faydasını tamamlayarak yeniden dönüĢüme konu olması için geçecek, on yıllarla 

ölçülebilen bir süredir. Bu konudaki en çarpıcı örnek, Adana‘da BüyükĢehir 

Belediyesi tarafından, adeta bir dönüĢüm projesi gibi bütüncül biçimde 1990 yılında 

yapılan 2000 Evler Toplu Konut-Kooperatif projesinin, yalnızca 22 yıl sonra 

2012‘de kentsel dönüĢüme konu olmasıdır. Yine Ankara‘da 1987 yılında üretilen 

milletvekili lojmanlarının, yaklaĢık 20 yıl sonra yıkılarak Park Oran projesine yerini 

bırakması, tam olarak kentsel dönüĢüm olmasa da, T3‘ün alt sınırı için fikir veren 

bir örnektir.  

2.2.4 Yasal Mevzuatın Süre İle İlgili Getirdiği Hükümler 

Kentsel dönüĢüm mevzuatının ilk aĢaması sayılabilecek olan, 2005 yılında ortaya 

konan 5393 sayılı Belediye yasasının 73. Maddesinde süre ile ilgili herhangi bir 

kısıtlama bulunmuyordu. Buna göre, bir yerin kentsel dönüĢüm alanı ilan edilip hiç 

bir Ģekilde sürece baĢlanmaması mümkün oluyordu. 2010 yılında, bu maddenin 

5998 sayılı torba yasa ile geniĢletilmesinden sonra, dönüĢüm alanı ilanı ve inĢaat 

ruhsatı aĢamaları arasında beĢ yıl ve en çok on yıl gibi bir iliĢki kurulmuĢtur. 

Bilindiği kadarıyla, bu sürelerin yaptırım olarak uygulanması söz konusu olmamıĢtır  

zira 2012 yılında (iki yıl sonra) 6306 sayılı yeni yasa devreye girmiĢtir. Bu yasada 

ise, bazı kamu taĢınmazlarının (M.S.B.), kentsel dönüĢüm amacına tahsis 

edilmesinden sonra üç yıl içinde bu amaca uygun olarak kullanılmaması halinde 

tahsisin ortadan kalkacağı Ģeklinde bir hüküm vardır. Buradan hareketle, çok kesin 

olmamakla beraber, kanun koyucunun T0 ve T1 (ve kısmen T2) için en fazla üç yıl 

gibi bir süre ön gördüğü varsayılabilir. Yine de bu süreler, burada ortaya konmak 

istenen araĢtırma için bağlayıcı değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.  

2.3 Türkiye‟deki Bazı Kentsel Dönüşüm Projelerinin Zamandan Etkilenmesi 

Türkiye‘deki bazı kentsel dönüĢüm projeleri, yukarıda anılan 2005-2012 yılları 

arasında gerekli kritik kararları alınarak inĢaat yapım aĢamasına geçmiĢtir. Ankara 

Güneypark, Bursa Doğanbey, bunlara örnektir.  Bu projeler, artık eski mevzuata 

göre tamamlanabilecektir. Bazıları, 2012 yılından sonra baĢlatılmıĢ ve tamamen yeni 

dönemin gereklerine göre, Bakanlık inisiyatifiyle yürütülecektir. Bazıları ise, bu 

çalıĢmanın da kritik konularından olan Yeni Mamak Kentsel DönüĢüm Projesi gibi, 

tam bu dönemlerin arasında kalmıĢ, yani karar aĢamaları 2005-2012 arasında 

baĢlatılmıĢ ancak tam bu sırada yeni mevzuat da gündeme gelmiĢtir.  

3. Ankara Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi Örneği 

Yeni Mamak Kentsel DönüĢüm Projesi, ilk olarak 2004 yılında Mamak 
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Belediyesi‘nce Hatip Çayı ve çevresinin geliĢtirme ve dönüĢüm projesi olarak 

baĢlatılmıĢsa da, 2007 yılında Ankara BüyükĢehir Belediyesi‘nce Yeni Mamak 

kentsel DönüĢüm Projesi olarak  daha kapsamlı bir proje alanına dönüĢmüĢtür. 

Proje, Türkiye‘nin (Kuzey Ankara ve Ġstanbul KayabaĢı‘ndan sonra)  üçüncü büyük 

kentsel dönüĢüm alanıdır. Proje alan sınırı 940 hektar kadardır. Gecekondu sayısı 

14.000‘den fazladır ve bunların 2.700 kadarı haksahibi olmayan kaçak durumda 

gecekondudur.  Gecekondu sayısı bakımından Yeni Mamak, Türkiye‘nin en büyük 

dönüĢüm projesidir. 

  

Resim 2: 2006‘da Yeni Mamak DönüĢüm Alanı (Kaynak: Ankara B.ġ.B 2013) 

3.1 Yeni Mamak Projesinin T1 Dönüşüm Süreci 

Yeni Mamak Projesi‘nde envanter tespiti, matematiksel model, kavramsal tasarım 

gibi iĢler, altı aydan kısa bir sürede gerçekleĢmiĢtir ve 2007 yılı sonlarında 

haksahipleri ile sözleĢme yapmak amacıyla Belediyece Mamak Koordinasyon ofisi 

kurulmuĢtur. Buna göre, alandaki 14.000 kadar haksahibinin, bu ofise gelerek 

taĢınmazlarını devretme karĢılığında yeni gayrimenkulleri için sözleĢme yapma 

ortamı hazırlanmıĢtır.  

Bu aĢamadan sonra, proje yönetiminde kritik bazı kararlar eksik kalmıĢtır. 

Bunlardan en önemlisi, sözleĢme yapmak için bir deadline  (son tarih) ilan 

edilmemiĢtir. Bundan dolayı da, haksahipleri sözleĢmeye gelmek için acele 

etmemiĢler, adeta her komĢu, diğer komĢunun kendisinden önce sözleĢme yapmasını 

gözetmeye baĢlamıĢtır. Normal koĢullarda bu tür projelerde, Bursa Doğanbey ve 

Ankara Güneypark gibi, üç – beĢ ay gibi bir süre verilir ve haksahiplerinin bu süre 

kuralına uymaları beklenir. Yeni Mamak Projesi‘nde, yaklaĢık  yedi yıllık süre 

sonunda, yapılan sözleĢme oranı %50 civarındadır. Bu yavaĢ tempoda, idarenin de 

(Ankara B.ġ.B.) sorumluluğu vardır. SözleĢme süreci baĢladıktan iki –üç yıl kadar 

sonra Koordinasyon Ofisi, inĢaat iĢlerine baĢlanması hedeflenen mahalle ve adalara 

öncelik vermiĢ, diğer mahallelerden gelenler ile sözleĢme yapmayı sürekli erteler 

hale gelmiĢtir.  

3.2 Sözleşme Esasları 

Yeni Mamak Projesi genelinde Ģu sözleĢme kuralları iĢletilmektedir:  

Tapulu imarlı arsası olanlara; 

• Her 200 metrekare arsa için 80 metrekare Daire  

• Her 250 metrekare arsa için 100 metrekare Daire  

• Her 300 metrekare arsa için 120 metrekare Daire  
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Tapulu imarsız Kadastro veya tapulama arsası olanlara;  

• Her 333.3 metrekare arsa için 80 metrekare Daire  

• Her 416.6 metrekare arsa için 100 metrekare Daire  

• Her 500 metrekare arsa için 120 metrekare Daire  

verilmesi kararlaĢtırılmıĢtır.  

Tapu tahsis belgesi bulunan gecekondulu haksahibi ile proje alanı içerisinde 

üretilecek 100 metrekare konut sözleĢmesi yapılması, tapu ve tapu tahsis müracaatı 

bulunmayan belgesiz yapı sahiplerine ise Ankara Doğukent‘te arsa arzı veya TOKĠ 

konutu hakkı sağlanması kararlaĢtırılmıĢtır (Ankara B.ġ.B. 2013).  

3.3 Yeni Mamak‟ta T1 Sürecinin Tamamlanamamasının Getirdiği Sorunlar 

3.3.1 Değerleme ve Fiyat Tespiti Sorunları 

SözleĢme kurallarının kesinleĢmiĢ olduğu 2007 yılında Belediye Meclisi‘nce 

kesinleĢmiĢ olan matematiksel modele bağlı, ve de sözleĢmelerde kullanılan arsa 

parası, inĢaat maliyeti ve bina değer tespitleri zamana göre ayarlanmamıĢtır. 

Dolayısıyla, örneğin 2012 yılında sözleĢme yapmaya gelen bir haksahibi, 

taĢınmazının 2007 yılı rakamlarına göre sözleĢmeye konu edilmesine razı olmama 

eğilimine girmiĢtir. Bu anlaĢmazlık sonunda yeniden tespit, yeniden iĢ ve zaman 

sarfı gibi sorunlar ortaya çıkmıĢtır. Üstelik, 2012 yılında yeniden tespit edilen 

taĢınmazın, 2007 yılındaki orijinal halinde olup olmadığı da artık net değildir.  

3.3.2 Arsa Bölünme Sorunları 

Kentsel dönüĢüm projelerinde, genellikle, belli bir tarihten sonra (sözleĢmelerin 

baĢlatıldığı gün veya alan sınırının kesinleĢtiği gün gibi) hisse satıĢı ile yapılan tapu 

bölünmeleri sonucunda ortaya çıkan yeni mülkiyetlerle gayrimenkul sözleĢmesi 

yapılmamaktadır. Bunun nedeni de, en kestirme ifadeyle, açıkgöz spekülatörleri 

sistemin dıĢında bırakmaktır. Yeni Mamak Projesi‘nde böyle bir uygulama da, 

meclis kararlarınca kesinleĢmemiĢtir. Dolayısıyla bu alanda hala tapu bölünmeleri 

ve hala yeni hissedarlar görülebilmektedir. Bu durum da, sistemi sabote etmektedir 

zira projenin baĢında 40-50 bin gibi hesap edilen toplam yeni üretilecek konut 

sayısı, haksahibi sözleĢmeleriyle 90-100 bine çıkabilecek potansiyele ulaĢmıĢtır. 

Ġdarenin, T0‘da kabaca programlanmıĢ üretim yükünün ikiye katlanmasının altından 

kalkabilmesi, neredeyse imkansızdır. Bu da, projenin makro bir bakıĢ açısından 

yoksun, iyi yönetimden uzak olduğunu göstermektedir. 

3.3.3 Mevzuat Değişikliği 

SözleĢme süreci henüz tamamlanmamıĢken, Mamak Projesi‘nin 140 Hektarlık 

kısmı, 2012 yılı sonunda Bakanlar Kurulu kararı ile 6306 sayılı Afet Riski Altındaki 

Alanların DönüĢümü yasası kapsamına girmiĢtir. Bu yasa ile, bu kısımdaki 

haksahipliği statüsü değiĢmiĢ, örneğin kiracı olanların da haksahibi olabilmeleri 

hakkı doğmuĢtur. Ankara BüyükĢehir Belediyesi‘nin  yedi yılda harcamıĢ olduğu 30 

Milyon TL kadar kamulaĢtırma ve kira yardımı konuları, artık Çevre ve ġehircilik 

Bakanlığı‘nın sorumluluk alanına girmiĢtir. Üstelik, Ankara B.ġ.B ‗nin gecekondu 

baĢına ödemekte olduğu 300 TL aylık kira yardımı, yeni mevzuatla 600 TL üst sınır 

olarak yeni bir boyut kazanmıĢtır. Bütün bu sayılanlar, yedi yılda yapılmıĢ olan 

çalıĢma ve harcamaların üzerine, yeni ve çok farklı kurallar olarak yerleĢmiĢtir.  
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3.4 Yeni Mamak Projesi‟nde T2 Süreci 

3.4.1 İnşaat Yapım Süreci 

Yeni Mamak Projesi‘nde sözleĢmeler devam etmekte iken, 282 kadar konutun 

inĢasına baĢlanmıĢ ve bu konutlar, 2013 yılında sahiplerine teslim edilmiĢtir. Bu 

noktada kural olarak, tamamlanmıĢ olan bu konutlara en yakın noktada taĢınmazı 

(eskiden) bulunan haksahiplerine çekiliĢ yoluyla konut sunumu yapılmıĢtır. Bu 

noktada T1 ve T2, umulmadık ve kentsel dönüĢüm tekniği açısında istenmeyen bir 

biçimde içi içe geçmiĢtir. Bu durumun en büyük sakıncası Ģudur: tamamlanmıĢ olan 

bu konutların kalitesi, sonradan yapılacak sözleĢmeler için olumlu ya da olumsuz 

referans olabilecektir. Kalite düĢük bulunursa, haksahipleri sözleĢme yapmaktan 

imtina edecek, yüksek olursa ise taĢınmazlarına karĢılık daha fazla gayrimenkul 

değer talep edebileceklerdir.  

 

Resim 3: Yeni Mamak‘ta Tamamlanan 282 Konut (Kaynak: Ankara B.ġ.B 2013) 

2012 yılının sonlarında ise,  290 bin metrekare kadar bir konut inĢaatı paketinin daha 

(adet kesin olarak belirtilmeden ancak hesabi olarak 2.800 kadar) ihalesi yapılmıĢtır.  

3.4.2 Kentsel Alan Bütüncüllüğü 

Yeni Mamak Projesi‘nde, yukarıda anlatıldığı gibi, çok değiĢik zamanlarda, değiĢik 

tarzlarda inĢaat iĢleri yapılmaya baĢlanmıĢtır. Bu durum, aslında kentsel dönüĢüm 

tekniği ile elde edilmek istenen bütüncül proje ve düzen açısından uygun değildir. 

Ġstenen anlamda, Eryaman ya da Batıkent gibi, bir toplu konut alanı geliĢtirmek için, 

daha eĢgüdümlü ve daha iyi programlanmıĢ inĢaat iĢleri yapmakta yarar vardır.  

4. Sonuç 

Kentsel dönüĢüm projelerinin zaman esaslı bir iĢ programına oturtulması ve buna 

göre yönetilmeye çalıĢılması gereklidir. T0 diye adlandırılması önerilen karar 

anında, hangi iĢin ne zaman yapılacağı konusunda, esnek de olsa, bir zaman 

programı yapılmasında fayda vardır. Zaman ekseninde fazlaca sündürülmüĢ kentsel 

dönüĢüm projeleri, uzlaĢma ortamından çok kaos ortamına zemin 

hazırlayabilmektedir.  

T1, kentsel dönüĢüm tekniklerini içeren süreçte, sözleĢme yönetimi süreci son 

derece önemlidir. Haksahibi sözleĢmelerinin belli bir tarihte sonlandırılması, 

projenin tutarlı bir biçimde yönetilebilmesi açısından büyük önem taĢımaktadır. 

Yeni Mamak örneğinde görüldüğü gibi, süre bir takvim yılını aĢtığında yeni parasal 

değerler, maliyet değerleri ortaya çıkabilecek ve bu durumda, projeyi bitmeyen bir 
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yeniden tespit döngüsüne sürükleyebilecektir. Ayrıca süre uzadıkça, mevzuat 

değiĢikliklerine uğrama olasılığı da yükselecek, proje yönetimi daha riskli bir hale 

gelecektir.  

T2, inĢaat ve imalat süreci, mümkün olduğu kadar T1 tamamlandıktan sonra, 

bütüncül ve iyi koordine edilmiĢ bir biçimde, alanın tümünü kapsayacak biçimde 

yönetilmelidir. Yeni Mamak gibi bir örnekte, neredeyse son haksahibi konutu teslim 

edildiğinde, ilk yapılanlar tamamen eskimiĢ olacaktır. Alanın kullanıcıları, inĢaat ve 

Ģantiye ortamından neredeyse hiç rahat nefes alamayacaklardır. Ġyi ve planlı geliĢim 

için inĢaat iĢleri, etaplama yoluna gidilmeden, aynı zaman aralığı içinde 

yapılmalıdır.  

Son söz olarak, T3 diye önerilen ve kentsel dönüĢümün esas maksadı olan ―daha iyi 

ve istenen anlamda yaĢanabilir çevreler‖ elde edilmek isteniyorsa, burada 

tanımlanan T0, T1 ve T2 aĢamaları idarelerce ciddi biçimde yönetilmeli ve kontrol 

altında tutulmalıdır.  
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Politik yeniden yapılanmada kamu binalarının mekansal 
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Öz: Bu çalışma, egemen politik ve ekonomik yaklaşımların etkisiyle kamusal binaların mekansal 

organizasyonundaki değişimi ortaya koymayı amaçlamaktadır. Başkent Ankara, Cumhuriyetin 

ilanından sonra temel bir mekansal yapılanma sürecini deneyimlemiştir. Modernite vizyonu ve 

korumacı ekonomik yapı kentin mekansal düzenini belirlemiş ve genç rejimin simgesi olan kamu 

yapılarını üretmiştir. Neo-liberalizm odaklı ekonomik model ve 2000li yılların hakim politik 

yapısı, mevcut düzenin temsilcisi olacak kamu binalarını yeniden örgütlemiştir. Bu dönemin 

piyasa odaklı ekonomik yapısı yanı sıra devletin mekanı biçimlendirme politikaları ise kamusal 

binalarının yeniden yer seçmesine ve kentte önceki dönemden farklı sosyomekansal pratiklerin 

oluşmasına yol açmıştır. Bu nedenle, Ankara‟daki kamu binalarının incelenmesi değişen politik 

ve ekonomik sistemlere göre kentin mekansal yeniden yapılanmasını anlamada önem taşır. 

Bakanlıklara ev sahipliği yapan kamusal yapılar çalışmanın öznesini oluşturmaktadır. 

Çalışmada, Erken Cumhuriyet dönemi ve 2000li yıllarda görülen uygulamalar kıyaslanarak, 

idari yapıların mekansal organizasyonu incelenmekte ve bu yapıların kentsel mekanla ilişkileri 

gösterilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: kamusal binalar, politik yeniden yapılanma, neoliberalizm, 

mekansal planlama, Ankara 

 

Abstract: This study aims to put forward the change in spatial organization of public offices 

according to the nature of political and economic systems. Ankara, the capital city of Turkey, 

has experienced a fundamental spatial structuring process after the proclamation of Republic. 

The vision of modernity and protective economic structure determined the spatial configuration 

of the city and generated public buildings which have been the icon of the young regime. Neo-

liberal economic model and dominant political discourse of 2000s reorganized the public 

buildings which would be representative of the new hegemony. In addition to the market 

oriented economic structure of this period, spatial policies of state lead to relocation of public 

buildings and differentiated socio-spatial practices in comparison to previous periods. Thereby 

the analysis of public offices in Ankara is significant to understand the spatial restructuring 

process of the city with respect to the change in political and economic systems. Public buildings 

that house ministries are determined as the objective of the study. This article investigates the 

spatial organization of administrative units and illustrates the role of public offices and their 

relations with urban space by comparing the early republican period with implications of 2000s. 

Keywords:. public offices, political restructuring, neoliberalism, spatial 

planning, Ankara 
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1. Giriş  

1980lere gelindiğinde, kentsel mekan karar alma süreçleri neoliberal ekonomik 

politikalar etrafında yapılandırılmıĢtır. Refah devleti modelini ve kamusal hizmet 

sunumunu savunan Keynezyen politikalar Ġkinci Dünya SavaĢı‘ndan 1970lere kadar 

süregelmiĢtir. Ulus genelinde altyapı ve sanayi yatırımlarının dağılımını amaçlayan 

bu dönemin mekansal politikaları ve büyük ölçekli Fordist üretim biçimi çözülmeye 

baĢlamıĢtır. 1980 ve sonrası kentlerin, bölgelerin ve hatta yerel ekonomilerin küresel 

piyasa koĢullarında yer alma kapasitelerini artırmak için rekabetlerine tanıklık 

etmektedir. Sosyomekansal olarak artan eĢitsizlikler bu sürenin mekansal yansıması 

olarak tanımlanabilir. Deregülasyon, özelleĢtirme ve serbest piyasa odaklı bir 

yaklaĢım ile karakterize edilen neoliberal politikalar 1990'larda kurumsal yapılanma 

süreçleri ile evrilmiĢtir. Neoliberalizm döneminde, devlet ve kentlerin rolü 

dönüĢmektedir. Devlet mekan üzerinden siyasi ve kurumsal düzenlemeleri 

değiĢtirme kapasitesini kullanmaktadır (Brenner, 2003:301). NeoliberalleĢen siyasi 

yapı rekabet ortamında kalkınmacı öncelikleri savunmaktadır. 1990 sonrası kenti 

biçimlendiren kurumsal politikalar aracılığıyla eĢitsiz dağıtım problemi çözülmeye 

çalıĢılmıĢtır. "Neo-liberalleĢme eĢitsiz mekansal geliĢim yoluyla hem doğrulandığı 

hem de gerçekleĢtirildiği" (Peck ve diğerleri, 2009:52) için, kentler heterojen sosyo-

ekonomik yapıların mekanı haline gelmiĢtir.  

Bugün karĢılaĢtığımız kentsel mekansal yapılanmanın ve artan piyasa güçlerine 

dayalı geliĢmenin arkasındaki ana neden sadece neo-liberal politikalarla iliĢkili 

değildir. Neoliberalizmin yeni aĢaması refah devletinin bazı taahhütlerini yerine 

getirirken bir yandan da rekabet ortamını destekleyen devletin rolünü araĢtırmayı 

gerektirmektedir (Eraydın, 2012). Bu evrede Ģu çeliĢki ortaya çıkmaktadır: Kentsel 

alanda kendi varlığını vurgulamak için devletin daha güçlü müdahalesi mi 

görülmektedir? Ya da devletler sadece kendilerine dayatılan bir ekonomik düzene 

pasif olarak tepki mi vermektedir? Devlet müdahalelerinin aĢındığını savunan neo-

liberal söylemler bu yeni dönem için geçerli değildir. Aksine, devlet yeni koĢullara 

benimsemek ve sosyal ve ekonomik krizden çıkmak için giriĢimciliği artırmanın 

yanı sıra kendi müdahale alanını büyütmektedir. Brenner ve Theodore (2005:102) 

"(neo-liberalizmin) devlet kurumlarının aktif olarak piyasa temelli yasal 

düzenlemeleri yapmak üzere seferber olduğu devlet-ekonomi iliĢkilerinin karmaĢık 

bir yapısını oluĢturduğunu" ileri sürmektedir. Devletin mekansal kararlarda daha 

fazla yer aldığı neoliberalizmin bu yeni evresinde neoliberal ekonomik ve neo-

liberal olmayan politik stratejiler melez olarak görülmektedir (Fuller ve Geddes, 

2008:257). Belirsizliği yüksek ekonomik ortam kenti ―istihdam politikaları, yeniden 

mülkiyet geliĢtirme planları, yeni sosyal kontrol stratejileri, gözetim ve yerel devlet 

aygıtı içindeki bir dizi diğer kurumsal değiĢiklikler yoluyla, yer-pazarlama, 

kurumsal bölgeler, yerel vergi indirimleri, kamu-özel ortaklıkları ve yerel 

desteklerin yeni biçimleri ile çeĢitli neo-liberal deneyler için kurumsal bir 

laboratuvar" haline getirmektedir (Peck ve diğerleri, 2009:58). 

Siyasi dönüĢümler ve neo-liberal ekonomiye uyum mekanizmaları kentsel geliĢimde 

yeni eğilimlere neden olmaktadır. En belirgin değiĢiklik üretim odaklı ekonomik 

temelin bankacılık ve hizmet faaliyetlerine yönelmesidir (Gritsai, 1997:365). Buna 

ek olarak, neoliberalizmin uyumluluğu farklı sosyo-ekonomik yapılara sahip olan 

yerel dinamiklere karĢı verdiği tepkilerinde gözlenebilir (Eraydın, 2012). Devlet 
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kentleri sosyal ve siyasi hedefleri gerçekleĢtirmenin ortamı ve aracı olarak 

tanıttığından özellikle mekansal politika ve planlama üzerindeki merkezi ve yerel 

yönetimlerin rolleri bu yanıtları yansıtır (Eraydın, 2012). Kentsel arazi ve 

gayrimenkul piyasasında artan çıkarlar sayesinde, devlet sadece 1980'lerdeki gibi 

piyasa lehine sınırlayıcı düzenlemelerini gevĢetmekle kalmaz, aynı zamanda kâr 

odaklı alana nüfuz ederek neoliberalizmin yeni döneminde bir aktör haline gelmiĢtir. 

Devlet ekonomik canlandırma hedefi doğrultusunda kentlerin düzenlenmesinin bir 

aracı olarak mekansal planlamayı kullanarak bu alana dahil olmaktadır. 

Devletin kendi sosyal ve politik hedeflerini gerçekleĢtirmenin aracı haline gelen 

kentsel planlamanın çerçevesi çözülmeye baĢlamıĢtır. Kapsamlı planlama önemini 

kaybetmeye baĢlamıĢ ve yerini parçacıl uygulamalara bırakmıĢtır. Ekonomik 

değerlerin oluĢturulması banliyölerde arsa geliĢtirmeye ve mevcut kentsel parçaların 

dönüĢümüne bağlı hale gelmiĢtir. Parçacıl planlama ve planlamada ekonomik 

kazanç odaklı bir yaklaĢım kentsel büyüme için esneklik ve proje bazlı geliĢmelere 

yol açmaktadır (Eraydın, 2012). Refah devleti döneminin sistematik ele alıĢının 

aksine yeni dönemde devlet akut sorunlara anında çözüm getirme yönelimindedir. 

Neoliberalizme göre kentsel mekanın yeniden yapılanması gücün elde edilmesiyle 

iliĢkilidir. Kamusal alan halkın ücretsiz eriĢim sağladığı iç ve dıĢ mekanlardır. 

Kamusal alan kalitesi alanın yaĢama ya da iĢ yapma baĢarısına bağlıdır (Carr, 1992). 

Ancak, kamusallığın kapsamı ekonomik elitlere karĢı güç kaybetmeye baĢlamıĢtır. 

Süregelen özelleĢtirme politikaları yanı sıra, devlet özel mülkiyet altında olan, 

tarihsel iliĢkileri kırılan ve sınırlı eriĢime maruz kalan neo-liberal kentlerin kamusal 

alanlarını üretmektedir (Cybriwsky, 1999:224). Kamusal alan kullanımına bir örnek 

olarak kamu yapılarının yer seçiminde devlet mekansal kararlar üretmektedir. Bu 

merkezi otoritenin siyasi ve ekonomik yapısının temsilcisi olan kamu yapılarının 

kentsel planlama ve politika çalıĢmaları açısından derinleĢtirilmesi gerekmektedir. 

Kamu yapılarının yer seçimleri devletin siyasi ve ekonomik yaklaĢımlarındaki 

değiĢikliği anlamayı sağlamaktadır. Yer seçimleri, kentsel alan üzerindeki ekonomik 

ve siyasi güçlerin beklentilerini anlamak için çok önemlidir. Bu argüman farklı 

Ģekillerde okunabilir. Devletlerin siyasi ve ekonomik sistemleri planlama 

çerçevesini ve kamu yapılarının tasarım yaklaĢımını belirler. Ayrıca, kamu yapıları 

için yer seçim kararları topraklarını pazar ve politika çerçeveleri göre farklı 

mekansal düzenlemeleri uygulayabilecek egemen ekonomik ve siyasi sistemlerine 

göre yapılır. Uluğ‘a göre (2000:28) "devletler mekan yaratmak ve egemenlik 

iliĢkileri sürdürmek için yapılı çevreye bir anlam atfederken, kentsel tasarım ve 

mimarlık kanalıyla ideolojik etkiler oluĢturmaktadır‖. Yönetim iĢlevlerinin fiziksel 

konum ve özellikleri bürokrasinin verimliliği kadar kent mekanın yapısal ve görsel 

niteliklerini de etkilemektedir (Altaban, 1987). Bu nedenle, kamu yapılarının 

değerlendirilmesinde, konumlarına ek olarak, kentsel tasarım ve mimari açıdan 

üretilen değerler de dikkate alınmıĢtır. 

Bu çalıĢma, kamu yapılarına odaklanarak, kentsel alanın ideolojik, siyasi ve 

ekonomik yapısındaki değiĢimlerin yansımalarını incelemektedir. Amaç, ülkenin 

deneyimlerini ve ekonomik ve siyasi dönüĢümlerin genel eğilimlerini tanımlayarak, 

Ankara'daki kamu yapılarının yer seçimlerini açıklamaktır. Bu nedenle, giriĢ 

bölümünde günümüzde siyasi ve ekonomik yapının mevcut durumunu biçimlendiren 

söylem sunulmuĢtur. Ġkinci bölümde, kentsel alanların mekansal organizasyonu 
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arkasındaki ana nedenleri açıklayan bir kavramsal çerçeve sağlamak amacıyla 

Türkiye'nin değiĢen siyasi ve ekonomik yapısı değerlendirilecektir. Son olarak, 

baskın siyasi söylemi imgeleyen kamu binalarının mekansal dağılımının bir analizi 

yapılacaktır. Geçen yüzyılın yeni planlanan baĢkentlerinden biri olarak Ankara, 

tartıĢma için uygun bir örnek çalıĢma teĢkil etmektedir. Bu çalıĢmanın kaynağı erken 

Cumhuriyet döneminden bugüne gelen kamusal yapı ve mekanlar ile haklarındaki 

yayın ve görsel kaynaklara dayanmaktadır. Yazının amacı yalnızca günümüz 

mekansal etkilerini tartıĢmak değil, aynı zamanda mekan duyarlı bir perspektif 

içinde eski ve yeni uygulamaları karĢılaĢtırmak için bir temel sağlamaktır. 

2. Türkiye‟de politik ve ekonomik yapının değişimi  

Türk ekonomisi Cumhuriyetin ilanından bu yana değiĢen bir sosyal, ekonomik ve 

politik yapı ve bunlarla birlikte farklılaĢan planlama yaklaĢımı göstermektedir. 1923 

ile 1945 döneminde, Ankara‘nın yeni baĢkent olarak ilan edilmesinin yanı sıra 

Ġstanbul ve Ġzmir gibi geliĢmiĢ Osmanlı Ģehirlerine karĢı yeni bir kutup üretimi, 

kırsal kalkınma, Köy Enstitüleri'nin kurulması, sanayi planlarının hazırlanması ve 

demiryolları inĢası gibi radikal değiĢiklikler yaĢanmıĢtır (Tekeli, 2008; Keskinok, 

2001). Dönemin içe dönük ve koruyucu bir ekonomi politikası vardır. Kalkınma 

stratejileri sanayileĢme, kamulaĢtırma ve demiryolu inĢaatına bağlıdır. Ulus-devletin 

idaresi tek parti rejimi tarafından yapılmaktaydı. Modernist bir vizyona bağlı olarak, 

ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel açıdan rasyonalitenin değiĢtirildiği bir ulus 

oluĢturmak amaçlanmıĢtır. Ayrıca, genç Cumhuriyet'in reformist ideolojisi ile 

kentlerin mekansal geliĢimine müdahale edilmiĢtir. Hakim kent planlama 

paradigması yeni rejimi sembolize etmek için kentleri 'tasarlamak'tır (Uluğ, 2004). 

Kentsel planlama bir modernlik projesi olarak kabul edildiğinden, Cumhuriyet 

vizyonunu yansıtan kentsel alanlar mimarlar ve plancılar tarafından tasarlanmıĢtır 

(Tekeli, 2008). 

1945-1960 yılları arasında ekonomi liberal ekonomik politikalarla karakterize 

edilmiĢtir. Çok partili rejime geçiĢle birlikte, planlı ekonomi liberal ekonomi ile 

değiĢtirilmiĢtir. Bu dönemde, endüstriyel büyüme teĢvik edilmiĢ, sanayileĢme 

tarımın mekanizasyonuna yol açmıĢ ve endüstriyel iĢgücü ihtiyacı artmıĢtır. 

1940'ların sonlarında, kırdan kente yapılan göçün artması konut ihtiyacının 

büyümesine neden olmuĢtur. Devletin yeterli konut sağlayamaması ve kentlerin 

aldığı göçün artması, kentteki konut ihtiyacı yasadıĢı konut ve gecekondu üretimi ile 

karĢılanmıĢtır. Öte yandan, yeni kentsel nüfustan oy potansiyeli olarak yöneticiler ve 

ucuz iĢgücü potansiyeli olarak özel sektör yararlanmıĢtır (Kahraman, 2008). 

1960larda, Türk ekonomisi liberal ekonomiden planlı ekonomiye geçmiĢtir 

(Keskinok 2001; Tekeli, 2008). Ekonomik geçiĢ, kent ve bölgelerin dengeli 

büyümesini ve dolayısıyla bölge planlarının hazırlanmasına yol açmıĢtır. Bu 

dönemde ortaya çıkan bölge planlarının iki temel amacı vardır; ekonomik verimliliği 

artırmak ve bölgesel farklılıkları azaltmaktır (Tekeli, 2008). Türkiye'de bu 

hedeflerin her ikisini de elde etmek amacıyla kapsamlı bölgesel planlar 1963 

yılından bu yana hazırlanmaktadır. Tekeli‘ye göre (2008) bu planlar uzun vadeli bir 

bakıĢ açısı ile hazırlanmakta ve ulusal düzeyde karar verme süreçlerinde ele 

alınmaktadır. 1960-1970 yılları arasındaki planlı ekonomi döneminde, devletin 

temel amacı kamu hizmetlerini sağlamaktır. Bu nedenle, Keynezyen anlayıĢ 

doğrultusunda bir refah devleti modeline ulaĢmak amaçlanmıĢtır. Ancak, 1970'lerle 
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birlikte refah devleti yaklaĢmının sona ermesiyle, merkezi planlı ekonomi 

çözülmeye baĢlamıĢtır. 1970'lerin siyasi eğilimi sanayileĢmeyi desteklemiĢtir. Bir 

önceki on yıldan en önemli fark, kentleĢmeyi gerçekleĢtirmek birincil görev olarak 

görmemektir (Tekeli, 2008). SanayileĢme kentleĢmenin ön koĢulu olarak kabul 

edilmiĢ, kentsel alanların nitelikli geliĢmesi amaçlanmıĢtır. Dönemin egemen 

militarist rejimi sosyo-ekonomik geliĢimi sağlamak için alt-bölgelere, yörelere 

öncelik vermiĢ, buna ulaĢmak için ulusal sanayi planları ve bölge planlarına göre 

coğrafi açıdan nispeten dengeli bir yatırım dağılımı göstermiĢtir. 

1980lerde, bir kez daha ekonomik modelde liberal düĢünceye doğru bir kayma 

görülmüĢtür (Tekeli, 2008). KüreselleĢme eğilimi Türk ekonomisini etkilemiĢ ve bu 

dönem özelleĢtirme çağı haline gelmiĢtir. Özel sektör kentlerde mekansal 

yansımaları olacak yatırım kararlarına hakim olmaya baĢlamıĢtır Düzenleyici 

mekanizmanın yerel dinamiklerle baĢa çıkmak için çok yavaĢ ve yerel sorunları 

teĢhis etmek çok hantal olmasından dolayı, 1985‘de hazırlanan imar kanunu 

planlama sürecini hızlandırmayı ve yerelleĢtirmeyi amaçlamıĢtır. Kapsamlı planlama 

yaklaĢımı terk edilmiĢ, bunun yerine parçacıl ve daha sonra stratejik planlama 

yaklaĢımları getirilmiĢtir. Özel sektörün ihtiyaçlarına hemen yanıt verebildiği 

savunulan parçacıl planlama yaklaĢımı rasyonel kapsamlı planlamanın bütüncül 

yaklaĢımı ile değiĢtirilmiĢ ve kentsel mekan yeniden yapılandırılmıĢtır.  

Sonuç olarak, Cumhuriyetin kuruluĢundan bu yana, Türkiye, sosyal ve mekansal 

yansımaları olan farklı ekonomik ve siyasi modelleri deneyimlemiĢtir. Dinamik ve 

değiĢken ulusal kompozisyon doğrudan kentsel yapıları da etkilemiĢtir. Ülkenin 

mütevazı kasabaları kendi mekansal yapılarında önemli değiĢimler yaĢamıĢtır. 

Cumhuriyet‘in sosyo-politik tarihinde, Ankara'nın kentsel mekanının 

yapılanmasında ulusal bağlamdaki değiĢikliklere bağlı olarak egemen ideolojik, 

siyasi ve ekonomik bakıĢ açısını simgeleyen kamu binalarının mekansal 

organizasyonu önemli bir rol oynamaktadır.  

3. Politik ve ekonomik yapıya göre kamu binalarının mekansal 

organizasyonundaki değişimler 

Kentsel kamusal mekanın inĢasının anlaĢılması için Türkiye‘de politik ve ekonomik 

yapının değiĢiminin ve bu yapılarla birlikte mekanda ortaya çıkacak yönetim 

ideallerinin okunması gereklidir. Bu nedenle ülkenin kuruluĢ aĢamasından 

baĢlayarak ulusal kompozisyondaki değiĢimlere koĢut olarak geliĢen kentsel 

yapılanmanın nasıl olduğu aktarılacaktır.  

3.1. Erken Cumhuriyet Dönemi 

Türkiye, bağımsızlığını kazanmasının ardından, devletin geleneksel bağlarından 

koparak halkın egemenliğinin benimsendiği bir yönetim biçimine geçmiĢtir. Ulus-

devletin inĢa sürecinde modernite vizyonu doğrultusunda radikal değiĢimler 

gerçekleĢmiĢtir. YaĢanan modernite dönüĢümü, spontane bir bütünleĢme değil, 

tepeden inme ve önceden çizilmiĢ bir modeldir. Batı dıĢı moderniteye öykünen 

Türkiye örneği kendi toplumsal pratiklerinin ürünü olmayan, bu yüzden zaman 

içinde kültürel ve toplumsal düzeyde modernliği kendine özgü olarak yeniden üreten 

bir ―yabancı bir olgu‖ya iĢaret eder. Modernite uyarlaması, Batı Avrupa ve Kuzey 

Amerika dıĢındaki pek çok ülkede de görüldüğü gibi, ―sanayi, kent ve piyasa-odaklı 

düzen haline gelmenin sonucu olan derin bir toplumsal deneyim‖ değil, ―otoriter 
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ulus-devletin modernleĢtirici elitleri tarafından tasarlanan ve uygulamaya konan 

resmi bir programdır‖ (Bozdoğan, 2002:22). Türkiye‘nin deneyimlediği modernite, 

yeni devletin kuruluĢ ideolojisini yansıtan ve siyasal, sosyal, ekonomik ve zihniyet 

dönüĢümlerini kökten etkileyen bir süreçtir. Yeni bir anayasa ile yönetim ve 

toplumsal yaĢamı düzenleyen kurallar sistemi getirilmiĢ ve bunların temelindeki dini 

belirleyicilik yerini rasyonel aklın belirleyiciliğine bırakmıĢtır. Batı tipi bir hukuk 

sisteminin getirilmesi, yargı kararlarında eĢitlik ilkesinin uygulanmasını ve dini 

hükümlerden uzaklaĢılmasını sağlamıĢtır. Bilimsel yaklaĢımlar, hukuk sisteminin 

yanı sıra toplumun tüm kurumlarına ve gündelik yaĢamına yerleĢtirilmiĢtir. Ġnsan 

hakları ve eĢit bireyler yaratılması yönetim anlayıĢında yer bulmuĢ ve temsili 

demokrasi benimsenmiĢtir. Tüm bu reformlar ve inkılaplar göstermiĢtir ki modernite 

hareketi Türkiye‘de uzun vadeli yapısal dönüĢüm ve topyekun bir yenilenme hedefi 

taĢımaktadır.  

Ulus-devlet fikrini besleyen kuruluĢ aĢamasındaki radikal değiĢimlerden biri, genç 

Cumhuriyetin baĢkentini Ankara olarak belirlemesidir. Ankara‘nın baĢkent olma 

fikrinin temeli bağımsızlık idealine dayanmaktadır. Osmanlı imparatorluğunu ve 

politik mirasını simgeleyen Ġstanbul‘un yerine yeni rejimin otoritesini tanımlayacak 

yeni bir baĢkente gereksinim duymuĢtur. Yeni rejimin inĢası, emperyalist ve 

halifelik imgelerinden uzaklaĢmayı ve ulus-devlet modelini betimleyecek yeni 

imgelerin belirlenmesini gerektirmektedir. Ġstanbul‘un yönetsel iĢlevlerinin 

Ankara‘ya taĢınması kentin simgesel önemini artıracaktır. Bu nedenle, Büyük Millet 

Meclisi ve yeni idari birimler yalnızca mekansal olarak değil, ideolojik olarak 

gözetilerek yerleĢtirilmiĢtir. Bu amaca ulaĢmak üzere, cumhuriyet rejiminin 

reformcu yaklaĢımının bir parçası olarak, mekanı ve sosyal yapıyı düzenlemek için 

kent planlama çalıĢmaları baĢlatılmıĢtır. Böylece yeni rejimin baĢarısı modern 

sosyo-kültürel ve fiziki çevre ile kanıtlanacaktır (Tunç, 2003; Türkoğlu Önge, 

2007). Modernite ve batılı bir yaĢam tarzına iĢaret ederek ulusal egemenliğin 

gösterildiği ve Anadolu kentlerine örnek olacak bir kent yaratılması amaçlanmıĢtır. 

Ankara‘nın planlama süreci hem yeni rejimi simgelemesi hem de kentin 

büyümesinin yönlendirilmesi gerekçelerinin sonucudur. Tanyeli‘nin belirttiği gibi 

Ankara ―Türkiye‘de kentsel yaĢam biçiminin modernleĢtiği ilk kenttir‖ (1997:82). 

Her ne kadar sanayileĢme öncelikli alan olsa da modernleĢme hareketinin temel 

uygulama alanı Ģehircilik ve mimari üzerine olmuĢtur. Devlet giriĢimiyle elde edilen 

kent planları ve kamu yapıları dönemin modernleĢme ideolojisinin somut adımları 

olmuĢtur. Modern kent planı ve mimari, ―genç rejimin geçmiĢinden kopmuĢ, tam 

anlamıyla batılılaĢmıĢ ve laik yeni bir ulus yaratmaya yönelik hazırladığı radikal 

programının gözle görülür bir simgesi ve bu hedeflere ulaĢma aracı olarak ithal 

edilmiĢtir‖ (Bozdoğan, 2002:18). Kentsel mekanın yeniden organizasyonunun 

yapılması, genç Cumhuriyetin sosyal ve ekonomik ideallerini taĢıyan bir düzenin 

oluĢmasına hizmet etmektedir. Kent bütününü ilgilendiren düzenlemeler ana plan 

dahilinde yapılmıĢtır. Lörcher ile baĢlayan planlama giriĢimlerinden sonra, Herman 

Jansen tarafından hazırlanan planla Ankara‘nın geliĢimine yön verilmiĢtir.   

Ankara‘nın ilk geliĢme planı giriĢimleri 1923 yılına uzanmaktadır (Cengizkan, 

2004). Lörcher‘le kentin ilk planının hazırlanması için anlaĢılmıĢ ancak eski kentin 

dönüĢümünü içeren öneriler konusundaki anlaĢmazlıklar nedeniyle plan kısmen 

reddedilmiĢtir. Diğer taraftan, artan konut ihtiyacını karĢılayabilmek için kentin yeni 
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geliĢim alanı önerisi kabul görmüĢtür. Böylece Lörcher planı Cumhuriyet 

kurumlarının, bulvar ve meydanlarının mekansal temelini oluĢturmuĢtur (Günay, 

2006; Cengizkan, 2002). Bu ilk planın kapsamının sınırlığı ve kuruluĢ aĢamasını 

yönlendirecek yeterlilikte olmaması, kent için yeni bir plan ihtiyacını doğurmuĢtur. 

Kentin geliĢmesini planlı bir yapıya alma gerekçesiyle 1928 yılında Dahiliye 

Vekaleti‘ne bağlı olarak 1351 sayılı yasa ile Ankara Ġmar Müdürlüğü kurulmuĢ ve 

Ankara‘nın nazım planı için uluslararası bir yarıĢma düzenlenmiĢtir. YarıĢmayı 

kazanan Prof. Hermann Jansen‘in planı 1932‘de yürürlüğe girmiĢtir. Jansen‘in 

planının seçilmesinin baĢlıca sebebi yeĢil alan önerileri getirmesi ve sosyal bağlamı, 

araba çağının gereksinimlerini, sanayi ve iĢçi konutlarını dikkate alıĢıdır (Tankut, 

1993).  

KurtuluĢ SavaĢı‘ndan sonraki yirmi yıl boyunca yeni baĢkenti inĢa etme süreci 

baĢlamıĢtır. Plan gelecek elli yıl için 300,000 nüfus projeksiyonuyla hazırlanmıĢtır. 

Jansen‘in kent formu Osmanlı-öncesi tarihe odaklanarak Ankara Kalesinin etrafını 

sarmakta ve yeni rejimin ideallerine göre yeni geliĢmeyi güneye yönlendirmektedir. 

Jansen, kentsel iĢlevleri coğrafi olarak farklılaĢtıran bir bölgeleme yaklaĢımını 

benimsemiĢtir. Böylece, idare, konut, rekreasyon, sanayi, sağlık ve eğitim bölgeleri 

oluĢturulmuĢtur. Ulus‘ta idari, ticari ve kültürel faaliyetlerinin yoğunlaĢmasının yanı 

sıra Jansen planında kentin güney uzantısında YeniĢehir bölgesi tasarlanmıĢ, bu 

alana eski kentte dağınık ve elveriĢsiz koĢullarda bulunan bakanlık yapılarının 

yerleĢtirilmesi ve yeni konut alanlarının açılması hedeflenmiĢtir. Atatürk Bulvarı 

kentin eski ve yeni Ģehirlerini ve bu iĢlevleri birbirine bağlayan kuzey-güney 

yönelimli bir eksen olarak tasarlanmıĢtır. Ulus‘taki Birinci Millet Meclisi‘nden 

baĢlayıp Çankaya‘daki CumhurbaĢkanlığı KöĢküne kadar uzanan Bulvar, Ģehrin bu 

iki kesimini birbirine bağlayacak ve yapıların aldıkları konumla kentin dinamosu 

olacaktır. 

Cumhuriyet kurumlarının yerleri, Bakanlıklar, kentsel büyüme eksenini oluĢturan 

omurga üzerinde belirlenmiĢtir. Jansen planı idari iĢlevleri bütün geliĢimin bir 

parçası olarak ele almıĢtır. Yani, bu birimler kapsamlı bir planlama programının 

bileĢenleridir. Altaban‘a göre, ―Ankara‘da özellikle ilk onbeĢ yılda, kent merkezinin 

geliĢmesinde, YeniĢehir‘in planlı olarak biçimlenmesinde, kamu yapı ve alanlarının 

yer seçimi çok önemli bir etken olmuĢtur‖ (1985:31). Planlama yaklaĢımı, kentin 

mekansal organizasyonu içinde idari ve ticari kuruluĢlarla bir merkez oluĢturmayı 

amaçlamıĢtır. Ġdari birimlerin konumları yeni merkezin sürekliliği ve gücünü 

desteklemeye hizmet etmiĢtir (Osmay 1998; Günay, 2006). Bölge merkezi olarak 

planlanan ancak bütün kente hizmet veren bir iĢ bölgesi karakteri kazanan Kızılay‘ın 

idari merkez olmasına karĢın, Ankara'nın geleneksel merkezi Ulus, merkezi 

fonksiyonlarını korumuĢtur. Bakanlıklar bölgesi tarihi alanları ve geleneği redderek 

yeni rejimin idealleriyle iliĢkili olarak yer seçmiĢtir. Ġdari birimlerin yeni Ģehirde 

konumlanmasıyla, bölge Ankara'nın devrim alanı olma özelliklerini yansıtacaktır. 

Kamusal binalar ve meydanlar ulusu yalnızca barındırmakla kalmayıp, aynı 

zamanda temsil ederler görüĢüyle erken Cumhuriyet döneminde temele alınan 

konulardan biri olmuĢtur. Yeni mekansal davranıĢlarını edinen bireyler batılı bir 

yaĢam tarzı ve görgü kurallarını deneyimlemesi amaçlanmıĢtır. Bunun için, kentin 

eski ve yeni merkezi olan Ulus ve Kızılay‘da rejimin ideolojisini temsil edecek 

kentsel kamusal yapı ve alanlar yaratılmıĢtır, böylece kamusal mekanlar, meydanlar, 
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anıtlar ve mimari yoluyla yeni rejimin mekansal pratiklerini oluĢturulmuĢtur. 

Kentsel tasarım açısından bakıldığında, Bakanlıklar bölgesi Cumhuriyet ideolojisini 

temsil eden unsurlarla donatılmıĢtır. Bölgenin Kızılay meydanına açılan kuzey 

kısmında Güven park tasarlanmıĢ, kamusal alanları, meydanları, yürüyüĢ yolları, 

heykelleri, havuzu ve ağaçları barındıran çeĢitli peyzaj ögeleriyle park, kentli için 

bir gezinti alanı ve toplanma mekanı yaratılarak burada yeni bir kentsel yaĢam 

pratiği inĢa edilmiĢtir. Böylece devlet yalnızca yapılarla sembolize edilmemiĢ, 

mekanla karakterize edilmiĢtir (Turhanoğlu, 2010). Öte yandan, park, ev bahçesinin 

tanımladığı özel alandan bireyleri çıkararak aynı kamusal alanı paylaĢmalarını ve 

mekansal pratikleri geliĢtirmelerini sağlar. Böylece ―imparatorluğun cinsiyet ve 

sosyal ayrıĢmaya dayanan tarihi bahçelerinin aksine, cumhuriyet parkları 

toplumsallaĢmanın ve rekreasyonun birlikte olduğu mekanlar‖ haline gelmiĢtir 

(Keskinok, 2010:185). Bu bağlamda, kentin kamusal alanları modern ve çağdaĢ 

sosyal yaĢamın oluĢmasında model olmuĢ ve kamusallık geliĢtirilmiĢtir. Kentin 

sosyal ve fiziksel bütünleĢmesini sağlamak, fiziksel değiĢime ayak uyduracak yeni 

bir sosyal yapının oluĢması amaçlanmıĢtır. Bireyleri bütünleĢtirecek ve yeni 

mekansal davranıĢları pratik edileceği bu kamusal mekanda eĢitlik, birlik ve 

demokrasi ilkeleri doğrultusunda kentin sosyal karakterinde bir değiĢim 

hedeflenmiĢtir. Bu alanda kazanılan bir baĢka nitelik iseheykeller yoluyla edinilen 

kent bilincidir. Kent belleğini ve kentin üzerine oturduğu tarihsel bilgiyi kamusal bir 

nesne olarak yeniden üretmek, ancak modern bir kent bilinci ile mümkündür. 

Ankara‘nın ilk heykel çalıĢmalarından olan ve Cumhuriyet‘in politik gücünü temsil 

eden Güvenlik anıtı yerleĢtirilerek parka sembolik bir anlam yüklenmiĢtir. 

Güvenpark‘da böyle bir kent bilinciyle inĢa edilen Güvenlik anıtı, kentin mekansal 

örüntüsünü tarifleyen uzantıların merkezlerine yerleĢtirilmiĢtir.  

Hükümet yapıları 1930-1935 yılları arasında üçgen bir merkez içinde yer 

almaktadır. Ġdari bölgeyi sınırlayan Atatürk Bulvarı ve Milli Müdafaa Caddesi 

alanın iyi tanımlanmasına ve merkezle bağlantının güçlendirilmesine katkı 

koymuĢtur. Ayrıca, bölgenin merkezi konumu yaya ve araç trafiği için eriĢilebilirliği 

artırmıĢtır. Ġdari fonksiyonların yer aldığı binalar birarada konumlanmakta ve 5 katı 

geçmeyen yükseklikleri ile Ankara genel silueti ile entegre olmuĢur. Bu yaklaĢım 

insan ölçekli ve çevresiyle uyum içinde bir tasarım sağlamaktadır. Yapılar ve açık 

alanları oranlarda ve hacimlerde bir uyum sunmaktadır. Ġdari merkez eğimli bir 

alanda yerleĢtiğinden alanın en yüksek noktada önemini vurgulamak üzere Türk 

Büyük Millet Meclisi‘ne yer verilmiĢtir (Uluğ, 2000:77). Meclisin mimari projesi 

1937 yılında uluslararası yarıĢmayı kazanan Clements Holzmeister tarafından 

hazırlanmıĢtır. Alanda Büyük Millet Meclisi dıĢında, Yargıtay, DıĢiĢleri Bakanlığı, 

Bayındırlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, ĠçiĢleri Bakanlığı, Emniyet ve 

Jandarma Genel Müdürlüğü, Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay 

Komutanlığı yer almaktadır. Sağlık Bakanlığı, hastaneler ve tıp fakültesi gibi sağlık 

kurumları Sıhhiye‘ye inĢa edilmiĢtir. Ayrıca, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Tekel 

Bakanlığı, SayıĢtay, Ziraat Bankası, Osmanlı Bankası, Türk ĠĢ Bankası ve Merkez 

Bankası Ulus‘ta inĢa edilmiĢ ve buraya idari ve finans merkezi karakteri vermiĢtir 

(Turhanoğlu, 2010:313).  

Erken Cumhuriyet döneminin kamu yapıları ekonomik ve politik yapısı 

doğrultusunda bir mimari biçim benimsemiĢtir. 1929‘daki küresel ekonomik kriz, 

içe dönük ekonomik yapı ve ulusçuluk anlayıĢıyla özdeĢleĢen bir üslupla ve yerel 
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malzemelerin kullanımıyla kamuya ait yapılar biçimlenmiĢtir (Aslanoğlu, 1980). Bu 

dönemin mimari kültürü modern olanı milli olanla uzlaĢtırma çabasından ibarettir  

(Bozdoğan, 2002:19). Bakanlık binaları da, yapı teknikleri, biçim ve malzeme 

açısından yalın ve modern izler taĢımaktadır. Yeni politik düzen Osmanlı izlerini 

terk ettiğinden, mimari çalıĢmalar da geleneksel mirastan arındırılmıĢ ve tasarımlar 

yabancı mimarlara bırakılmıĢtır (Kaçar, 2010:54). Kamu yapıları cepheleri, 

hacimleri ve ölçekleri izleyicileri görsel olarak uyararak kamusallığın yaratılmasına 

katkı koyarlar. Yapıların kübik formları ve net geometrik biçimleri topluma yeni 

mekansal düzen hakkında bir imaj oluĢturmaktaydı. Cephelerin sadeliği bireyler 

arasındaki homojenliği vurgulamakta, abartılmamıĢ süslemeler ve yalınlık 

mimarlıkla birlikte devrimci fikirleri ortaya koyma amacı gütmektedir. Modern 

formların süssüz basitliği ve sadeliği rasyonellik ve dönemin ekonomik yapısının 

uzantısı olarak görülmektedir. Kamu yapılarının basit ve geniĢ simetrik kütleleri 

merkezi otoriteye iĢaret etmektedir. Özellikle, bakanlık yapılarının mimarisi gücü ve 

yeni rejimi yansıtmaktadır. Hükümet Mahallesinin tasarımında baskınlık ilkesinden 

hareketle büyük doluluklar ve halkın kullanımı için boĢluklar yaratılmıĢtır (Uluğ, 

2004:46). Bununla beraber insan ölçeği tasarımda korunmuĢ, yeni devletin gücü 

yapıların yatay olarak tasarlanmasıyla simgelenmiĢtir. Birçok kamu yapısında 

simetri, orantı, eksensellik ve cephe ayrıntıları kullanan ortak bir dil yakalanmıĢtır. 

Böylece, siluette bütünlük yakalanmıĢtır. Erken Cumhuriyet dönemindeki mimari 

iĢlevsellik ve rasyonalite üzerine kurulmuĢ, gelenekselliği ve taklit yoluyla üretimi 

reddetmiĢtir (Bozdoğan, 2002:19). Bu yapılaĢma cumhuriyetin ideolojisine eĢlik 

eden modernitenin görsel ve somut bir uzantısı olmuĢtur. Dönemin modern 

mimarisi, betonarme, çelik ve cam kullanımı, kübik formların geometrik Ģekillerin 

ve kartezyen ızgaraların öne çıktığı ve bezemenin, stilistik motiflerin ve geleneksel 

detayların bulunmayıĢı olarak görülmektedir ve sanayileĢmekte olan bir ülkenin yeni 

ihtiyaç ve imkanlarına göre Ģekillenmektedir. (Bozdoğan, 2002:16). Uluslararası 

üslubun baskın olduğu ve yeni ya da asri mimarlık görüĢüyle üretilen yapıların 

karakteristik özellikleri süslemeden arındırılmıĢ yalınlık, biçim-iĢlev birliği, iskelet 

sisteminin kullanımı, kübik kütle, anıtsal merdivenli giriĢler, yüksek kolonadlar, 

köĢe ve orta çıkmalar, geniĢ saçaklı ve düz çatılar, geniĢ cam yüzeyler ve yatay Ģerit 

pencereler olarak görülebilir (Aslanoğlu, 1980).  

Erken Cumhuriyet döneminde, ulusal bilincin kurulmasına ve ulusal birliğin 

perçinlenmesine yardımcı olmak üzere kentin mekansal örüntüsü içinde kamusal 

alanlar yaratılmıĢtır. Bu vizyonun ürünü olarak, dönemin kent planlama deneyimi 

bütüncül bir yaklaĢım benimsemiĢtir. Güçlü bir merkez tanımı yapılmıĢ, birimler 

arasındaki iliĢkilerin kurulması ve eriĢilebilirlik amaçlanmıĢtır. Mekan üretiminde 

kamusallığa önem verilmiĢ, meydanlar ve toplanma mekanları kamu eliyle 

üretilmiĢtir. Batılı bir yaĢam biçimi ve pratiklerin kazandırılması hedeflenmiĢtir. 

Mimaride ise, yerel malzeme ile iĢlevselci, yalın, insan ölçekli ve modern bir üslup 

kullanılmıĢtır. Özetle, devlet, kendi politik ideallerin gerçekleĢtirmede ve topluma 

aktarmada kamusal yapıları bir araç olarak kullanmıĢtır.  

3.2. Yakın dönem uygulamaları 

1950lerde çok partili sisteme geçiĢle birlikte ekonomik ve politik açıdan önemli 

değiĢimler meydana gelmiĢtir. Liberal politikaları benimseyen yeni politik güç 

kentlerin sosyal, ekonomik, fiziki ve mekansal geliĢimini belirlemiĢtir. Kırdan kente 
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yapılan göç ve artan konut ihtiyacının yanı sıra popülist politikalar ve piyasa odaklı 

bir yaklaĢım baskın hale gelmiĢtir. Kent nüfusunun artması ve 1950lerde nüfus 

projeksiyonu gerçekleĢen Jansen Planı‘nın önerdiği alanların yetersizliğinden dolayı 

büyümeyi yönlendirecek yeni bir plan gereksimi doğmuĢ ve yeniden bir yarıĢma 

düzenlenmiĢtir. Böylece, Ankara, 1957‘de kabul edilen Yücel-Uybadin Planı‘na 

göre geliĢecektir. Bu dönemde planın müellifleri Atatürk Bulvarı‘nı eski ve yeni 

Ģehir arasındaki tek ana eksen olarak bırakmıĢlardır. Bir yandan Ulus karakterini 

korurken, diğer taraftan Kızılay pek çok merkezi iĢlevi üstlenmiĢtir. Jansen‘in 

planladığı konut alanları güneye doğru geliĢmiĢtir. 1940lı yıllarda kamu binalarının 

yapımı azalmıĢ, bu dönemde Tarım Bakanlığı inĢa edilmiĢ, Anıtkabir için Rasattepe 

kamulaĢtırılmıĢ, Çankaya yönünde elçilikler inĢa edilmiĢtir. 1950lerde ise 

Bakanlıklara bağlı kuruluĢlar ortaya çıkmıĢ ve bu yapılar EskiĢehir yolu üzerinde 

Bakanlıkların güney batısına yerleĢmiĢtir. Merkezin yaklaĢık 10 km uzağında ilk 

kampüs üniversitesi olan ODTÜ, EskiĢehir yoluna yerleĢmiĢtir. Ayrıca, Etimesgut 

garnizonu gibi büyük askeri kullanımlar için AOÇ‘den arazi tahsis edilmiĢtir. 

1960larda ise, kamu yapıları gereksinimi için kaynak tahsis edilmemesi üzerine idari 

kuruluĢlar kent merkezinde kiralık yapılara dağılmıĢlardır. 1970lerde Ankara Nazım 

Plan Bürosu‘nun çalıĢmalarına göre kamu yapıları için 50 hektarın üzerinde 

yerleĢim alanı gereksinimi olduğu ortaya çıkarılmıĢ ve yer seçimleri için plan 

kararları getirilmiĢtir (Altaban, 1985; 36-37).  

1980lerle liberal ekonomik politikalar ve küreselleĢmenin etkileri yoğunlaĢmıĢtır. 

KüreselleĢme ulusal ve bölgesel politikaları yeniden belirlemiĢ, küresel ağa 

eklemlenmek için Ġstanbul‘un rolü desteklenmiĢtir. Ġstanbul kurum ve genel 

müdürlükler için öncelikli yer seçim tercihi haline gelmiĢ, finans merkezi odaklı bir 

kent-bölge geliĢimi desteklenmiĢtir. Öte yandan, devlet, iĢlevlerini devrederek 

küçülmeye baĢlamıĢ ve özelleĢtirme hareketleri hız kazanmıĢtır. Makroekonomik 

belirlemelerle gündeme alınan özelleĢtirme politikaları kentlerin biçimleniĢine de 

yön vermiĢtir. Kamu hizmetleri önemli ölçüde özel sektör ile yürütülmekte, hizmet 

sunumu için kamulaĢtırma yoluyla alan üretimi gereksinimi azalmaktadır. Bu 

süreçte Ankara Metropolitan Alan Nazım Plan Bürosu (AMANPB) 2.8-3.6 

milyonluk bir nüfus projeksiyonu ile 2007 yılına kadar yürürlükte kalan 1990 yılı 

için kentin nazım planını hazırlamıĢtır. Yapısal ve kapsamlı plan teknikleri ile 

hazırlanan planda, planlama ve uygulama süreçlerini bir arada yürütmek 

amaçlanmıĢtır. Bu planın iki temel stratejisi vardır: Ġlki, kentsel geliĢmeyi batı 

koridoruna yönlendirmek, ikincisi ise kent merkezindeki yoğunluğu bu koridorda 

yer alan EskiĢehir aksı boyunca desantralize etmektir. Böylece oluĢturulan kentsel 

geliĢme koridorunu ticari ve idari birimlerle desteklemek amaçlanmıĢtır. Böylece, 

Ġstanbul Yolunda toplu konut alanları ve çalıĢma alanlarıyla ve EskiĢehir Yolunda 

üniversite kampüsleri ve ticari aktivitelerle kentsel geliĢme batıya yönlendirilmiĢtir. 

Yönetsel faaliyetlerin 1970lerde baĢlayan alan ihtiyacı 1990 Planının önerileriyle 

Bakanlıklar ve Ġnönü Bulvarı çevresine yönlendirilmesi amaçlanmıĢtır. Ancak, 

kentin geleceğe dönük makroformu içinde kamu kuruluĢlarının yönlendirici etkisi 

olduğunu savunun Planın önerdiği 2. Bakanlıklar Sitesi uygulamaya konmamıĢ, bu 

kuruluĢların yer sıkıntısı artarak devam etmiĢtir. 

Kentin geliĢimine yön veren politikalar 2000lere gelindiğinde bir yandan neo-

liberalizm ile sürekli gevĢeyen bir planlama yaklaĢımı, diğer yandan ise mekansal 

kararları merkeziyetçi bir tutumla yürüten bir yönetim modeli ile belirlenmektedir. 
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Kentler piyasanın belirleyiciliğinin yanı sıra hükümetin müdahale alanını 

geniĢletmesine sahne olmaktadır. Liberal sistemdeki sınırlı devlet müdahalesi tezine 

karĢın, 2000lerle gelinen dönemde, devlet piyasa güçlerine karĢı kentte 

müdahalesini artırmaktadır. Neo-liberal politikalar kar-odaklı bir yaklaĢımla arazi 

kullanımını etkilerken, devlet mekansal yapıya hükmetmektedir. Bu çeliĢki 

Türkiye‘de neoliberalizmin bu aĢamasının nasıl yaĢandığını göstermektedir.  

1930ların Cumhuriyet ideolojisini yansıtan kamu yapıları, artan yer ihtiyacının yanı 

sıra, 2000lerde farklı bir politik ve ekonomik yaklaĢımın gücünü sergilemek için yer 

değiĢtirmeye veya ek yerleĢimler yapmaya baĢlamıĢtır. Her iki döneminde ortak 

amacı gücü sergilemektir. Ancak, ulusal birlik ve egemenliğin sembolik anlamı yeni 

politik ideolojilere hizmet eden kamu yapılarının yeni yer seçimleriyle azalmıĢtır. 

2011 tarihli ve 3046 sayılı yasa ile bakanlıklar yeniden düzenlenmiĢ, bakanlıkların 

isimleri değiĢtirilmiĢ, bazı iĢlevleri ayrıĢtırılmıĢ veya birleĢtirilmiĢtir. Bu yeni 

düzenlemeye göre yer seçimleri sınıflandırılan bakanlıklar arasında, Çevre ve 

Turizm Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, 

Maliye Bakanlığı, Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığına ait birimler 

kentin batı koridorunda ek yerleĢimler yapmıĢ; Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, DanıĢtay 

ve SayıĢtay ise taĢınmıĢlardır. Yeni kurulan Avrupa Birliği Bakanlığı ve Kalkınma 

Bakanlığı ise yine batı koridorunda yer almaktadır.  

Ġdari birimlerin yerleĢimlerini düzenlemek için, 1990 Planı‘nda kent bütününe 

yönelik alınan kararlar uygulanmasa da bu yapıların büyük bölümü 1990 Nazım 

Planı‘nda öngörüldüğü gibi kentin batı doğrultusundaki geliĢme yönü olan EskiĢehir 

Yolu ve çevresinde konumlanmıĢtır. Ancak, taĢınma veya ek yerleĢimler planlı 

olarak yürütülememiĢ, parçacı bir plan yapma alıĢkanlığı sonucunda EskiĢehir Yolu 

üzerinde merkezden uzak ve dağınık biçimde konumlanmıĢlardır. Gerekli plan 

değiĢikliği yapılarak belirlenen arsalar için plana idari kullanımlar eklenmiĢtir. 

Kamu yapılarına ait arsa tahsisi özellikle kentin yeni prestij bölgesi olan EskiĢehir 

Yolu çevresindeki hazine arazilerinin geliĢtirilmesi ile yapılmaktadır. Erken 

Cumhuriyet dönemindeki kamulaĢtırma politikalarının aksine, yeni dönemde mevcut 

hazine arazileri kullanılmaktadır.  

Bu yaklaĢım yeni yer seçen kamu yapılarının mekansal organizasyonunda da 

görülmektedir. Ġdari birimlerin taĢınma veya ek yerleĢim politikalarında mekansal 

bir düzen gözetilmemiĢtir. Birimler birbirinden ayrık olarak yer seçmiĢtir. Bu ayrık 

konumları erken cumhuriyet döneminin ulusal birlik ve egemenlik algısının 

yaratılmasını güçleĢtirmektedir. Ayrıca, kamu kurumlarının ilk yer seçimleri ile 

kentte yaratılan merkeziyet vurgusu, günümüzdeki dağınık konumlarından dolayı 

çözülmüĢtür. Bu birimlerin yeni konumları yeni bir kent oluĢumunu destekleyen batı 

koridoruna doğru yayılıma hizmet etmektedir. Bu yeni geliĢim aynı zamanda kentin 

merkezini önemli ölçüde etkilemektedir. Özel sektör firmaları ve hükümet 

kuruluĢları yoğun merkezden taĢındığından ve batı koridorunda yer seçtiğinden 

dolayı kentin merkeziliği ve tek-çekirdekli yapısı kırılmıĢtır. Koridor yeniden yer 

seçim süreçleri ile desteklendiği için kentin merkezi bu yeni koĢullara uyum 

sağlayamamaktadır. 
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Bakanlıklardan uzaklaĢma hareketi ve yurttaĢ-birey bilincinin kazanıldığı kamusal 

alanın da kaynağı olan modernite anlatısının üzerini örten uygulamalar merkezin 

prestij kaybına neden olmaktadır. Bir taraftan, kamu kuruluĢlarının bazı birimlerinin 

veya tamamının batı koridoruna taĢınmaları düĢünülmüĢtür. Diğer taraftan, 

Bakanlıklarda, Güvenpark‘ın önemli bir kısmının dolmuĢ ve otobüs duraklarına terk 

edilmesi, park içine geliĢigüzel metro giriĢleri ve havalandırma bacaları 

yerleĢtirilmesi, Meclisi idari bölgeden ayıran araç yollarının yapılması, güvenlik 

nedeniyle giriĢlerin sınırlandırılması ve yine bölge içine ek yapılar yapılması gibi 

uygulamalar yürütülerek alanın bütünlüğü tahrip edilmiĢtir. Merkezdeki geliĢmelere 

paralel olarak, EskiĢehir yolu aksı üzerindeki kentsel geliĢme orta ve üst sınıfın 

konut alanları, iĢ çevresi, üniversite kampüsleri ve alıĢveriĢ merkezleri ile 

biçimlenmektedir. Bu yeni geliĢme süreci boyunca, kamu yapılarına ek olarak 

iĢyerlerinin merkezden yeni geliĢim alanına doğru yer seçmesi Ankara kent 

merkezinin kırılmasına neden olmuĢtur. Böylece, kamu yapılarının bu alana gelmesi 

ile merkezin sermayeye yakınlığı mekanda okunmaktadır.  

Kamu yapılarının yeni konumlarının organizasyonunda, 1930larda amaçlanan farklı 

kullanımların entegrasyonu dikkate alınmamıĢtır. Bakanlık yapıları diğer alanlardan 

ayrılmıĢ ve birbirleriyle ve diğer fonksiyonlarla entegrasyonu düĢünülmemiĢ, 

birimler birbiriyle ve çevresiyle etkileĢmeden mekanda tekil olarak 

konumlandırılmıĢtır. Yeni geliĢme bölgelerinde yer seçen kamu yapıları merkezden 

yaklaĢık 10 km uzaklaĢmıĢ, ancak bir idari merkez kümesi yaratılamamıĢtır. ĠnĢa 

edilen büyük kütleler arasındaki sınırlı eriĢim ve merkeze uzaklıktan dolayı ulaĢım 

karayoluyla yapılmakta, planlanan metronun tamamlanamaması nedeniyle trafik 

yoğunluğu artmaktadır. Kamu yapılarının yeni yer seçimlerinde mekan 

toplumsallaĢmaya ve modern mekansal pratikler üretmeye hizmet etmemekte, açık 

alanlar yapıların özel bahçeleri olarak çevrelenmektedir. Tüm ofis blokları tekil 

olarak tasarlandığından, bu yapılar ve çevreleri çeĢitli kentsel mekan biçimleri 

üretememekte, kent sakinleri için açık alan ve meydanlar oluĢmamaktadır. Yapıların 

konumları ve tasarımlarından dolayı açık alanları da rekreatif faaliyetlere ve 

Bakanlıklar bölgesinde olduğu gibi kentliler için gezinti alanlarının oluĢmasına 

olanak sağlamamaktadır. Aksine, bu alanlar yalnızca çalıĢma saatleri içinde 

çalıĢanlar tarafından kullanılan özel bahçeler olarak kalmaktadır. 

Bu dönemde inĢa edilen kamu yapıları çağın teknolojik yöntem, biçim ve 

malzemeleri kullanılarak küreselleĢen dünyanın parçası olduğu izlenimi 

vermektedir. Özellikle, post-modern izler yapıların form ve malzemelerinde 

görülmektedir. Dikeyde yükselen yapılar, insanlar üzerinde gücü ve baskınlığı ifade 

etmektedir. Erken Cumhuriyet döneminde kamu yapılarında uygulanan insan ölçekli 

tasarım yerine, yeni yapılan idari yapılar anıtsal ölçek taĢımaktadır. Görkemli 

yapılar çevresi ve birbiriyle form, cephe ve malzeme bakımından uyum 

göstermemektedir. Yapılar kentte önceki dönemin etkisinden farklı bir silüet 

yaratmaktadır. Ancak mimarileri özgün değer ve kimlik taĢımamaktadır. Özellikle 

gökdelen olarak tasarlanan binalarda yer seçen kamu yapılarının iĢ merkezlerinden 

ayırt edici bir karakteri yoktur. Uluslararası ekonomiyi yansıtan yapılar kentin 

siluetinde yeni geliĢim alanını iĢaret etmektedir. Bu yapısıyla, korumacı devlet 

ekonomisinin sembolü olan önceki dönemden ayrıĢmakta ve neoliberal dönemin 

parçası olmaktadır. 



KBAM 4. Kentsel ve Bölgesel AraĢtırmalar Sempozyumu 

295 

Politik karar ve ekonomik kavramların sonucu olarak, idari yapıların mekansal 

organizasyonu değiĢmiĢtir. TaĢınan veya ek yerleĢim yapan bakanlık yapıları 

yalnızca Ankara‘nın fiziksel görüntüsünü değiĢtirmemekte, toplumun sembolik, 

politik ve sosyal gücünü de etkilemektedir. Ġdari birimlerle birlikte üretilen kamusal 

mekan ve sosyal pratikler yeni uygulamalarla depolitize edilmektedir. 1930ların 

kuruluĢ çabalarından günümüze Ankara kent merkezi, hızı artırılan caddelerin 

biçimlendirdiği, mekansal pratiklerin eritildiği ve sermayenin tüketim mekanlarını 

yeniden tariflediği bir alan haline dönüĢmüĢtür. Ulus-devlet kurgusunun çizildiği 

kent mekanları ve öğeleri zaman içinde bu eksendeki sapmalara paralellik göstermiĢ, 

niteliksizleĢtirilen kent merkezi ve kamusal alanlar beraberinde taĢıdıkları sembolik 

anlamları da yitirmektedir. 

4. Sonuç  

Politik ve ekonomik düzeydeki değiĢimler kentlerin çok-boyutlu yeniden 

yapılanmasına neden olmaktadır. Türkiye, Cumhuriyetin ilanından bu yana böyle bir 

dönüĢüm süreci deneyimlemektedir. DeğiĢimin izlerinin görüldüğü kentlerden biri 

olan ve kamusallığın inĢasında model olarak kurgulanan Ankara, 1923‘ten 

günümüze ülkenin mekansal ve siyasal geliĢimini değerlendirmeye olanak sunar. 

Türkiye‘nin devingen siyasal ve ekonomik yapısı içinde, kamusal alanlar ve yapılar 

hakim yönetim ideallerinin kendisi görünür kılma mekanı olarak kullanılmıĢlardır. 

Farklı politik ve ekonomik süreçler kentlerde kendilerine özgü bir mekansal kurgu 

üretmiĢlerdir. Erken Cumhuriyet dönemi ve 2000li yılların kentsel mekan üretimi 

incelendiğinde her ikisine de hakim yapının politik, ekonomik ve ideolojik temelleri 

olduğu görülmektedir. Kentsel elemanların mekansal organizasyonu fiziki mekanın 

kalitesini ve sakinleri üzerinde yarattığı imgeleri etkiler. Kamu yapıları ve sembolik 

anlamları topluma devletin politik ve ekonomik yaklaĢımlarını aktarmada önemli bir 

rol oynamaktadır. Ankara mekansal duyarlılık ve modernite vizyonunun hakim 

olduğu bir kurulma dönemi yaĢamıĢ, ancak sonraki süreçlerde kentin uyumlu 

mekansal kompozisyonunu parçalamak pahasına devlet müdahalesiyle 

karĢılaĢmıĢtır. Kamu yapılarının desantralizasyonu kent iĢleyiĢi, mekan kullanımı, 

mekansal pratikler oluĢturma ve demokratik katılıma yapacağı katkılar bakımından 

yetersiz kalmıĢtır. Erken Cumhuriyet döneminin kamu yapıları açısından izlediği 

toplumsallık ve ulusal egemenlik prensiplerinden ve böylelikle üretilen imgelerden 

uzaklaĢılmıĢtır. Yeni merkeziyetçi devlet yapısı, kentte yeni imgeler üretmiĢ, kamu 

yapılarının mimarisi ve yer seçimi yoluyla dönemin ideolojik, siyasi ve ekonomik 

yapısını somutlaĢtırmıĢtır.  

ÇalıĢmada dört temel çıkarıma gidilmiĢtir. Ġlki kamu yapılarının yer seçimlerini 

belirleyen planlama yaklaĢımı ile ilgilidir. Reformist uygulamalarla birlikte, Ankara 

Cumhuriyet tarihindeki batılı anlamda ilk planlı Ģehir olmuĢtur. Lörcher‘in ilk planı 

ve ardından Jansen planı yeni planlama teorilerine göre kentin mekansal yapısını 

belirlemiĢtir. Bu dönemde tasarlanan Bakanlıklar bölgesi modern ve homojen bir 

toplumun yönetim modelini yansıtan bütün bir kentsel yapının parçasını 

oluĢturmaktadır. 2000lerin kamu yapıları ise erken Cumhuriyet yaklaĢımından 

farklılaĢmaktadır. Dönemler arasındaki temel fark, ilk dönemde planlama bir 

baĢkent ve kentsel mekan yaratımında araç olarak kullanılırken, ikincisinde arazi 

piyasası ve devlet müdahaleleri birimlerin yeni yerleri belirlemektedir. Bütün bir 

kentin mekansal yapısını düzenleyen erken Cumhuriyet döneminin kapsamlı 
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planlama yaklaĢımı aksine, yeni planlama yaklaĢımında iliĢkiselliği yüksek bir 

mekansal dizin üretmek için yetersiz kalan parçacıl uygulamalar hakimdir. Bu 

çalıĢmada tanımlanan ilk dönemde bakanlıklar bölgesinin merkeziliği geliĢtirerek 

yeni bir Ģehrin geliĢimini düzenlemekte önemli bir rol oynadığı, fakat ikinci 

dönemde idari birimlerin dağınık yerleĢmesinin bir sonucu olarak kentsel yayılma 

teĢvik ettiği gözlemlenmektedir. 

Ġkinci önemli çıkarım kamu yapılarının yer seçimlerinin kentin merkeziliğini 

etkilemesidir. Erken Cumhuriyet döneminde geliĢtirilen idari birimlerin Ankara'nın 

kentsel geliĢiminde önemli etkileri olmuĢtur. Planlanan Bakanlıklar bölgesi eski kent 

merkezi Ulus‘ta güçlü ve tarihselliği olan bir iĢ alanın yanı sıra Kızılay‘ın yeni bir 

merkezi bölge olarak ortaya çıkmasını teĢvik etmiĢtir. Ancak, kamu yapılarının 

desantralizasyonu kent merkezinin dönüĢümüne neden olmuĢtur. Batı koridoru ticari 

kuruluĢlar ve kamu yapılarıyla desteklendiğinden, merkezi alan kimi iĢlevlerini, 

önemini, kullanıcı yoğunluğunu ve prestijini kaybetmeye baĢlamıĢtır. Parçacıl 

planlama yaklaĢımı yalnızca ulusal birlik görüntüsünün parçalanmasına değil, aynı 

zamanda mevcut merkezin terk edilmesine yol açmaktadır. 

Üçüncü olarak, iç politikada merkeziyetçi bir yaklaĢımın benimsenmesi, devletin 

kendi vizyonunu gerçekleĢtirme aracı olarak kentsel mekana müdahale etme 

sonucunu doğurduğu gözlenmiĢtir. Her ne kadar erken Cumhuriyet döneminde 

üretilen kamusal alan baĢlangıçta dıĢlayıcı ve baskıcı bir karaktere sahip olsa da, 

çoğulcu bir toplum düzeyin ve alt sosyal grupların taleplerini ifade etmelerinin 

yegane ortamı olmuĢtur (Batuman, 2002:75). 2000li yılların hakim politik söylemi 

ve neo-liberalizm ile kamusal mekanda meĢruiyet kazanan aktörler üretilen kamusal 

alanları ve beraberinde kazanılan kentsel mekan pratikleri doğrudan etkilemektedir. 

Farklı siyasal yapıların kendilerini görünür kıldığı kamusal mekanlarda amaçlanan 

bundan böyle kamusallığı yeniden kurmak değildir. Yakın dönem uygulamaları, 

genç rejimin sembollerini korumak ve canlandırmak yerine, kendi otoritesini 

tarifleyen yeni semboller geliĢtirmiĢtir. 1920lerin mekansal pratiklerine yapılan 

göndermelere negatif yan anlamlar katılmıĢ, toplum bu dönemde temeli atılan 

kamusallıktan uzaklaĢmıĢtır. Kentsel elemanların mekansal organizasyonu, fiziki 

kent mekanının niteliğini ve bireyler üzerindeki izlenim ve imajı etkilemektedir. Her 

iki dönemde de mekan düĢünce ve ideolojilerin somut ve fiziksel ifadesi olarak 

kullanılmıĢtır. Üretim araçlarını kontrol eden ekonomik yaklaĢım mekansal düzeni 

de etkilemektedir. Ġdari bölge yeni Ģehre bir kimlik inĢa ederek cumhuriyet rejimi 

adına önemli bir rol oynadı. Rejim yalnızca yapılar ile değil aynı zamanda bulvarlar, 

meydanlar, heykeller ve kent anıtları gibi kamusal alanlarda sunulan mekansal 

organizasyonlarla sembolize edilmiĢtir. Modern toplumsal yaĢam bu tür mekansal 

pratiklerden etkilenmiĢtir. Ayrıca, bu bölge hem rejimin siyasi, ekonomik ve sosyal 

hedeflerini temsil etmekte hem de ulusal yönetim ve merkezi otoriteyi 

vurgulamaktadır. Yeni yapılar ve mekanlar ülkenin sosyo-kültürel ve günlük 

alıĢkanlıklarını değiĢtirme araçları haline gelmiĢtir. Yakın dönemde üretilen kamu 

yapılarının ise kentsel çevre kalitesini artırmaları veya kentlilerin günlük yaĢamı 

üzerinde kolektif etki oluĢturmaları mümkün değildir. Kamusal mekanın depolitize 

edilmesi, kamusallık bilincinin yitirilmesi, yaĢanılan yerin kimliksizleĢmesine, 

mekansal ve toplumsal düzenin değiĢmesine neden olmuĢtur. 
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Son olarak ise, kamu yapılarının mekansal organizasyonunun yanı sıra mimari 

tasarımlarının da devletin imajının yapılandırılmasına yardım ettiği yargısına 

varılmaktadır. Hükümet tarafından sunulan siyasi ve ekonomik bir yaklaĢım devletin 

idari birimleri tarafından yansıtılır. Erken Cumhuriyet döneminde, Ankara silüetini 

kente bir kimlik ve teklik veren bakanlık binaları tarafından desteklenmekteyken, 

merkezden uzakta inĢa edilen büyük idari yapılar kentin silüetini ve siyasal iktidarın 

okunabilirliğini değiĢtirmiĢtir. Çevresi ve birbiriyle uyum sağlamayan yeni dönemin 

görkemli kütleleri ile sadelik ve insan ölçeği aĢılmıĢtır. Bundan sonra yapılacak 

çalıĢmalar kamusal alanlar ve kamu yapılarının mekansal organizasyonunda 

değiĢiklik nedeniyle sakinlerinin algıları, kamusal mekan kullanımları ve günlük 

deneyimlerine ıĢık tutabilir.  

Özetle, kamu yapılarının mekansal organizasyonunun arzulanan büyüme yönünde 

uygun bir kentsel geliĢime hizmet etmesi ve toplumların sosyal ve mekansal 

pratiklerine katkıda bulunması beklenmektedir. Ġdari birimlerin konumları ve binalar 

ekonomik ve politik süreçlerin sonuçlarıdır. Bu çalıĢma göstermektedir ki içe dönük 

ve devletçi ekonomik yapıdan neo-liberal ekonomik politikalara kayan politik ve 

ekonomik yaklaĢımlar, Ankara‘nın yalnızca fiziki görüntüsünü belirlemekle 

kalmamıĢ, toplumun sembolik, sosyal ve politik gücünü de etkilemiĢtir. Bu geçiĢ 

süreci kamu ofisleri özellikle bakanlık binaları üretiminde gözlenebilmektedir. 

Kamu yapılarının çoğaltılması ihtiyacı reddedilmemektedir, ancak bir baĢkentin 

kimliği, imajı ve sosyal pratiklerinin yapılandırılmasında kamu ofislerinin temel bir 

rol üstlendiği kapsamlı bir planlama yaklaĢımı geliĢtirme gereği duyulmaktadır. 

Mekanda tekil yer seçimi alıĢkanlığını kırmak güç olsa da bunu gerçekleĢtirebilecek 

itici güç kentsel kamusal mekan üretimidir. Kentin tarihsel olarak inĢa edilmiĢ 

kimliğine sırt çevirmeyen ve farklı sosyo-ekonomik arka planları olan bireylerin bir 

araya gelmesini sağlayan ortak alanlar tasarlanmalı, mevcut olanlar ise 

ötekileĢtirilmemelidir. Tarihsel bilincin ve kültürel sürekliliğin değeri kabul 

edildiğinde, 1930ların kamusal alanlarını reddetmek yerine yeni kamusal ihtiyaçlara 

cevap verecek yapı ve alanları inĢa etmek gerekmektedir. Elbette ki kent kimliği ve 

kamusallık sorununun tartıĢılacağı tek alan kentsel mekan tasarımı değildir. Bu 

konu, daha üst ölçekte kentlere atfedilen roller ve tarihsel birikimlerin korumasına 

kadar pek çok alanda incelenecek bir meseledir. 
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Kültür Varlıkları Tahribatı: Mersin Örneği 

Ümit Aydınoğlu
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öz:Mersin, zengin bir kültürel mirasa sahiptir ve koruma altında olan yerlerin çoğunlukla 

Arkeolojik alanlar olduğu görülmektedir. Mersin ve çevresini sahip olduğu yukarıda 

bahsedilen zengin kültürel miras çeşitli sebeplerle tehtit altındadır. Bu tehtidin 

engellenebilmesi için bunun nedenlerinin tespit edilmesi önem taşımaktadır. Mersin ve 

çevresindeki kültürel miras tahribatının nedenlerini bir kaç başlık altında toplamak 

mümkündür: 1)Tarımsal İhtiyaçlar 2)Definecilik 3)Doğal Şartlar 4)Turizm ve Kentleşme. 

Mersin ve çevresinde, Arkeolojik eserler kültür varlığı tahribatından en çok etkilenen grubu 

oluşturmaktadır. Bunun temel sebebi günümüz ihtiyaçları ile geçmişin kalıntıları arasındaki 

çatışma olmalıdır. Sahip olduğumuz kanunlar söz konusu tahribatın engellenebilmesi için 

yeterli donanıma sahiptir. Bununla birlikte, uygulamada ortaya çıkan bazı eksiklikler 

nedeniyle sorunlar giderek büyümektedir. Bu sebeple devletin kültürel varlıkları koruması 

için sahip olduğu örgütlenme şemasının iyileştirilmesi ve ihtiyaçlara daha etkili cevap 
verecek bir hale getirilmesi gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Mersin, Kültür Varlıkları 

 

Abstract:Mersin is a large city and a port on the Mediterranean coast of southern Turkey. 

Historical background of the region goes back to early times possessing rich and diverse 

context of archaeological setting from significant monumental buildings to modest 

agricultural traces defining a large homogenous and continuous cultural heritage context 

today. Different cultures including Greek, Roman and Byzantine periods following each other 

has lasted with 19. century traditional rural settings in the region today. However, rapid 

growth of coastal tourism and secondary housing going on for the last twenty years in coastal 

sections; and modern agricultural activities recently started in the upper sections have caused 

serious impacts on this significant cultural region. In several locations, remains of ancient 

farmhouses, Roman roads and agricultural production traces have been destructed by such 
human interventions.  

Keywords: Mersin, Cultural Heritage 
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Mersin, zengin bir kültürel mirasa sahiptir. Resmi verilere göre Mersin ve çevresinde 

yaklaĢık 150 SĠT alanı (120 Arkeolojik, 5 Tarihi, 22 Doğal, 3 Kentsel), 522 tescili yapı 

(415 Sivil Mimarlık, 14 Askeri, 84 Dinsel ve Kültürel,9 Ġdari, 3 Doğal) vardır. Kentte 

az sayıda tarihi, doğal ve kentsel SĠT alanı bulunmaktadır. Buna karĢın, koruma 

altında olan yerlerin çoğunlukla Arkeolojik alanlar olduğu görülmektedir. Kent ve 

yakın çevresi özellikle Antik Döneme ait çok sayıda kalıntıya ev sahipliği 

yapmaktadır. Erdemli ve Silifke arasındaki alan ise Antik Dönemde önemli bir idari ve 

dini bir alan olarak bilinmektedir ve sahip olduğu mimari yapılanması açısından 

Anadolu'daki ender alanlardan biridir. 

Bununla birlikte, Mersin çevresindeki Arkeolojik alanlar son dönemlerde yoğun bir 

tahribat tehlikesiyle karĢı karĢıyadır. Bu tehlikenin nedenleri arasında Mersin‘in 

yaĢamakta olduğu hızlı kentleĢme etkinlikleri öne çıkmaktadır. Kent merkezinde, 

sıklıkla inĢaatlar sırasında Arkeolojik alanlarla karĢılaĢılması bu durumun 

göstergesidir. Mersin‘in batısında ise dağların denize yakın ve paralel olarak gitmesi 

ise buradaki uzun sahil boyunca kentleĢme etkinliklerinin sınırlı gerçekleĢtirilmesine 

imkan verir. Dar sahil Ģeridinde çok sayıda SĠT alanının varlığı, turizm tesislerinin ve 

etkinliklerinin büyümesinin önünde engel olarak görülmektedir. Kırsal alanlarda ise 

arazi Ģartlarının zorluğu, tarımsal alanların sınırlı kalmasına yol açmıĢtır. Bugün artan 

nüfus ve sulama imkanlarıyla birlikte, kırsal alanlardaki Arkeolojik yerleĢimler tahrip 

edilerek tarla açma çalıĢmaları yapılmaktadır. Bugün korunmuĢ durumdaki Arkeolojik 

kalıntıların yoğunlukla bu kırsal alanlarda yeralması ise, bu zengin mirasın tethit 

altında kalmasına yol açmaktadır.  Bölgedeki kültür varlıkları tahribatının bir diğer 

nedeni ise defineciliktir ve bu durum eserlere büyük zarar vermektedir. Bölgede bir 

süredir organize bir Ģekilde, antik yerleĢimlerde yeralan kaya kabartmaları defineciler 

tarafından dinamitle patlatılmaktadır.  

Bu çalıĢmada Mersin ve çevresindeki kültür varlıkları tahribatının nedenlerinin 

saptanması ve bunların çözümüne yönelik öneriler sunulması amaçlanmaktadır. 

 ÇalıĢmanın konusu tehtit altında olduğu düĢünülen Arkeolojik eserlerle 

sınırlandırılmıĢtır. Bu kapsamda, bölgenin önemi ele alınarak kültür varlıklarının 

korunmasının gereklilikleri üzerine bir temel yaratılması ve tahribatın sebepleri 

üzerine tespitler yapılması amaçlanmaktadır. Ayrıca, tahribatın engellenebilmesi için 

yapılması gerekenlere değinen bir çözüm önerileri bölümü de çalıĢmanın içerisinde 

yeralacaktır.  

Mersin ve Çevresinin Tarihsel Önemi 

Akdeniz cografyası, sahip olduğu avantajlı konumuyla Antik Çağda uygarlıkların 

geliĢmesinde çok önemli rol oynamıĢtır ve Mersin de bu süreçte yer almıĢtır. Kent 

Akdeniz‘in kültürüne sahiptir. Bu coğrafya, doğu kültürlerine açılan kapıdır, geçiĢ 

yolları üzerindedir, deniz ticaretine hakim noktadadır ve uygun kıyı Ģartlarına sahiptir. 

Mersin‘in içinde yeraldığı ve Kilikia olarak adlandırılan bölgenin, Neolitik Dönemden 

beri yerleĢim gördüğü, Yumuktepe (Mersin) ve Gözlükule‘de (Tarsus) yapılan kazılar 

sonucu ortaya çıkmıĢtır ve bu iki höyük bölgenin ilk yerleĢim yerleri olması açısından 

önem taĢımaktadır. Bugün, her iki höyükde de arkeolojik kazı çalıĢmaları sürmektedir 

ve bölgenin erken tarihleriyle ilgili verilerin elde edilmesine devam edilmektedir. 

Bölgenin isminin Hitit ve Mısır yazılı kayıtlarında da görülmesine karĢın, bugün sahip 

olduğu zengin arkeolojik kalıntılar Antik Çağın mirasıdır. Tarihsel sürece bakıldığında 

M.Ö. 8 ve 7. yüzyıllarda, bölgenin Hellenler için önem kazanığı buradaki 



KBAM 4. Kentsel ve Bölgesel AraĢtırmalar Sempozyumu 

303 

kolonizasyon etkinliklerinden anlaĢılmaktadır. Bu tarihlerde, Hellenlerin bölgenin 

sahillerinde önemli yerleĢimler kurdukları ya da varolan kentlere yerleĢtikleri görülür. 

Mersin‘in içinde bulunduğu Kilikia bölgesi hakkındaki ayrıntılı bilgiler B. Ġskender 

sonrasındaki Dönemlere aittir. Özellikle Silifke ve Erdemli arası arkeolojik olarak çok 

zengin bir alana iĢaret etmektedir. Olba bölgesi olarak adlandırılan ve Kalykadnos 

(Göksu) ve Lamos (Limonlu) nehirleri arasında kalan alanda Teukros Hanedanlığı 

hüküm sürmekteydi ve Hellenistik kralıklarla birlikte gerçekleĢtirdiği mimari 

faliyetlerin kanıtlarını bugün görmek mümkündür. Bu etkinliklere ait yerleĢimler, 

varlıklarını sonraki dönemlerde de devam ettirmiĢler ve Roma ve Geç Antik Çağdaki 

yeni eklentiler ve yeniden kurulmalarla zenginleĢmiĢlerdir.  Bu alanda, bu dönemlere 

ait en önemli arkeolojik veriler arasında kaya kabartmaları, kaleler ve kuleler, çiftlikler 

ve diğer kırsal yerleĢimler bulunmaktadır. Bugün Silifke ve Erdemli ilçeleri arasındaki 

dağlık bölge de yeralan Olba Territoriumu arkeolojik kalıntılar açısından Anadolu'daki 

ender alanlardan biridir ve sahip olduğu arkeolojik zenginlik Mersin‘in en önemli 

kültürel mirası olarak görülmelidir.  

Kültürel Miras Tahribatının Nedenleri  

Mersin ve çevresini sahip olduğu yukarıda bahsedilen zengin kültürel miras çeĢitli 

sebeplerle tehtit altındadır. Bu tehtidin engellenebilmesi için bunun nedenlerinin tespit 

edilmesi önem taĢımaktadır. Mersin ve çevresindeki kültürel miras tahribatının 

nedenlerini bir kaç baĢlık altında toplamak mümkündür: 1)Tarımsal Ġhtiyaçlar 

2)Definecilik 3)Doğal ġartlar 4)Turizm ve KentleĢme 

Mersin‘in batısındaki alanlar oldukça dağlık bir cografyaya sahiptir ve Antik 

Dönemde bu alanlardaki uygun çöküntülerde tarımsal etkinliklerin yapıldığı 

bilinmektedir. Bu gelenek günümüzde de devam etmektedir. Ancak bu alanda, 

özellikle de Mersin Ġli Erdemli ve Silifke Ġlçelerine bağlı köylerde son yıllarda artan 

sulama imkanlarına bağlı olarak yoğun bir tarımsal faaliyet görülmektedir. Sulama 

imkanlarının artmasıyla birlikte bölgedeki köylerde baĢta domates üretimi olmak üzere 

çok sayıda ürün yetiĢtirmek için arazi ihtiyacı ortaya çıkmıĢ ve buna bağlı olarak tarla 

faliyetleri baĢlamıĢtır. Ancak bu süreçte, tarla açmak ve arazi elde etmek için 

arkeolojik alanların tahrip edildiği ve buralardaki arkeolojik mimari eserlerin 

kaldırılarak bu alanların tarımsal etkinliklerde kullanıldıkları görülmektedir. 

BaĢlangıçta köylülerin atıl durumdaki arazilerini değerlendirmek açısından olumlu bir 

geliĢme olarak görülen bu tarımsal etkinlikler, ilerleyen süreçte ciddi bir tahrip 

hareketine dönüĢmüĢtür. Antik yerleĢimlerin tepe yamaçlarındaki kayalık arazide 

kurulmuĢ olmasına karĢın, iĢ makinlarıyla bu alanların düzleĢtirilmesi ve tarım için 

kullanılması sonucu bu alanlar hızla tahrip edilmeye baĢlanmıĢtır. Özellikle Erdemli 

kırsalında baĢlayan imar planı çalıĢmaları sırasında, Arkeolojik alanların bazı yerlerde 

gözardı edilmesi, bu alanları sahiplenenlerin de yasal hakları olarak görüp alanları 

tahrip etmesi tahribatı daha da arttırmıĢtır.  

Bölgedeki kültür varlıkları tahribatının bir diğer nedeni definecilik faliyetleridir. Bu 

durum sadece Mersin ve çevresinin değil genel olarak Türkiye‘nin bir sorunudur. 

Ancak, Mersin ve çevresinin sahip olduğu dağlık coğrafi Ģartlar bu tür faaliyetlerin 

daha kolay yapılmasına imkan sağlamaktadır ve birçok antik yerleĢimde kaçak 

kazılarla karĢılaĢılmaktadır. Bölgedeki birçok antik yerleĢimde kaçak kazılar da 

yapılmaktadır. Bu kazılar Arkeolojik alanlara ve eserlere büyük zarar vermektedir. Bu 

durum, gözönündeki iyi korunmuĢ durumdaki yerleĢimlerde bulunan yapıların kasti 
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olarak yıkılmasına kadar ulaĢmıĢtır. Son dönemlerde Antik Döneme ait önemli bir 

buluntu grubu olan bölgenin kaya kabartmaları büyük bir tehtitle karĢı karĢıyadır. 

Bunlar dağlık alanlarda, vadilerin yamaçlarındaki kayalıklara yapılmıĢlardır ve 

yaklaĢık 2000 yıldır sağlam Ģekilde durmaktadırlar. Ancak, bölgede bir süredir 

organize bir Ģekilde, antik yerleĢimlerde ve diğer alanlarda yeralan kaya kabartmaları 

defineciler tarafından dinamitle patlatılmaktadır. Yüzlerce yıldır hiç zarar görmeden 

günümüze gelen geçmiĢin tanıkları olan bu kabartmalar, defineciler tarafından iĢaret 

olarak kabul ediliyor ve içlerinde altın olabileceği umuduyla sistematik olarak yok 

ediliyorlar, bazı durumlarda ise bu tahribatta hazine aramanın ötesinde kötü niyetin 

olduğu anlaĢılmaktadır. Bu hızla giderse, antik Dağlık Kilikia bölgesinin zengin kaya 

kabartma kolleksiyonundan geriye hiçbirĢey kalmayacağı görülmektedir
2
.  

Bölgenin dağlık olması ve geniĢliği yanısıra çok sayıda Arkeolojik kalıntıyı 

barındırması sebebiyle eserlerin korunmasına yönelik çalıĢmalar yapılmasında 

zorluklar bulunmaktadır. Sadece sahildeki bir kaç antik yerleĢim için yapılan çevre 

düzeni projelerinin varlığı bilinmektedir. Ancak bu yerleĢimlerde de eserlerin doğa 

Ģartlarından tahrip olmasını engellemeye yönelik bir çalıĢma yoktur. Bölgede bilimsel 

ekiplerce kazısı yapılan antk kentlerde koruma ve restorasyona yönelik çalıĢmalar 

bulunmaktadır. Bu durum, açık alanda bulunan eserlerin doğanın Ģartlarına 

daynamamasına ve tahrip olmasına yol açmaktadır.  Bununla ilgili proje üretmek 

amacıyla KUDEB olarak bilinen yapılanmaların oluĢturulmuĢtur ve Mersin Valiliği de 

bu yapılanmayı 2008 yılında kurmuĢtur. Bununla birlikte Mersin KUDEB tarafından 

yapılan çalıĢmalar ağırlıklı olarak ilçelerdeki çevre düzenleme projeleri ya da tarihi 

binaların restorasyon çalıĢmaları üzerine olmuĢtur
3
. 

Mersin, özellikle sahip olduğu uzun sahilleriyle deniz turizmine yönelik önemli bir 

alandır. Bununla birlikte, bölgede dağların denize paralel gitmesi ve sahilde yerleĢim 

için geniĢ alanların bulunmaması büyük bir sorun ortaya çıkarmaktadır. Sahilde turizm 

amaçlı yapılanma yapılmak istenmekte fakat alanların antik yerleĢimlerle kaplı olması 

ve bir çok yerin bu sebeple SĠT alanı olması nedeniyle bu konudaki giriĢimler 

sonuçsuz kalmaktadır. Buna yönelik bazı çözüm önerileri geliĢtirilmiĢtir. Mersin‘in 

sahil bölgelerinde turizm tesislerinin yapılacağı alanlar belirlenmiĢtir ve buralardaki 

                                                 
2Tahribatın izleri bundan iki yıl öncesine gitmektedir. Bölgede sürdürmekte olduğumuz 

Arkeolojik Yüzey AraĢtırmaları sırasında, Yeniyurt Vadisindeki kaya kabartmalarının 

dinamitle patlatılmıĢ olduğunu tespit etmiĢtik. Bununla ilgili gerekli ihbarları güvenlik 

kuvvetlerine bildirmiĢ olmamıza karĢı, ne yazık ki bu sanat eserlerini geriye getirme Ģansımız 

olmadı. Adamkayalar olarak bilinen antik yerleĢimde bulunan kaya kabartmaları da yakın 

zamanda dinamitlendi ve ne yazık ki bunun da geri dönüĢü yok. En son olaylardan biri  ise, 

Mersin Üniversitesi öğrencilerinin Olba antik yerleĢimine yaptıkları ziyaret sırasında bir 

kabartmalı kaya mezarının içinde patlatılmak üzere hazırlanmıĢ dinamit tesisatı bulmuĢ 

olmalarıdır. Öğrencilerimiz büyük bir tehlike atlattılar ama eseri kurtarmayı da baĢardılar. 

ġimdi ise Tapureli‘deki kabartmalar hedef alındı ve ne yazıkki bunlar da patlatıldı. 
3 Koruma Uygulama ve Denetim Büroları‘nın (KUDEB) Ġl Özel Ġdareleri, BüyükĢehir 

Belediyeleri ve Bakanlıkça izin verilen belediyeler bünyesinde, korunması gerekli taĢınmaz 

kültür ve tabiat varlıklarıyla ilgili iĢlemleri ve uygulamaları yürütmek, denetimlerini yapmak 

üzere kurulması 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasası'nın 5226 sayılı 

yasanın 13. maddesinde hükme bağlanmıĢtır. Bu konuda 11 Haziran 2005 tarihinde bir 

yönetmelik çıkartılarak kısaca KUDEB olarak anılacak olan bu birimlerin kuruluĢ ve iĢleyiĢ 

esasları ayrıntıya kavuĢturulmuĢtur. 
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yatırımlar devam etmektedir
4
. Ancak özellikle Erdemli ve Silifke arasındaki alanda 

yatak kapasitesine bağlı planama yapma konusunda sıkıntı bulunmaktadır ve bu alanda 

SĠT alanlarını varlığı büyük turizm yatırımlarına imkan sağlamaz. Bu bölgedeki yogun 

kıyı turizmi sebebiyle SĠT alanlarının ciddi bir tahribatla karĢı karĢıya olduğu 

görülmektedir. Özellikle çadır ve kamping gibi yapılanmalar sahildeki SĠT alanlarına 

kurulmakta tahribata sebep olmaktadır.  Kızkalesi'ndeki örnekte, kara kalesinin 

kuzeyinde bulunan antik tapınağın üzerinde kurulmak istenen çadırlara yer açmak 

amacıyla tapınağa ait taĢların sökülmek istenmesine, Mersin Müze Müdürlüğü engel 

olmuĢtur. Bu konuda rapor tutularak iĢlemler yapılmıĢtır. Bu Ģekilde Mersin 

sahillerindeki yapılaĢmanın ve çadır turizminin de denetlenmesi gerekliliği ortaya 

çıkmaktadır. 

Mersin kent merkezinde ise sıklıkla inĢaatlar sırasında Arkeolojik alanlarla 

karĢılaĢılmaktadır. Özellikle kamu kurumları tarafından yapılan yol çalıĢmaları 

sırasında ya da inĢaat temellerinden sıklıkla Antik Dönem mezarlarına 

rastlanmaktadır. Böyle durumlarda Müze uzmanları süreci yönetmekte, alanların 

kazıları yapılmakta ve elde edilen veriler ve uygulama önerileri Bölge Koruma 

Kuruluna iletilmektedir. Bu tür çalıĢmalarla kent içinde yeralan ve bilinmeyen 

Arkeolojik alanların kazısı yapıldığı için önemli veriler elde edilmektedir. Bununla 

birlikte, buluntuların durumuna göre alan SĠT ilan edilmekte ve etrafı çevrelenerek 

koruma altına alınabilmektedir. Bazı durumlarda ise bulunan eserlerin kazısı 

yapıldıktan sonra üzerinin kapatılması ve yol vb. inĢaatların yapılmasının devamına 

yönelik kararlar alınabilmektedir ve örnekleri bulunmaktadır.  

Çözüm Önerileri 

Zengin bir kültürel mirasa sahip bölgenin, doğal kaynak olarak tanımlanabilecek 

zenginliklerinin tarımsal amaçlar, turizm ve kentleĢme sebep gösterilerek yoğun bir 

tahribata uğratılması, acil müdahale edilmesi gereken bir durum olarak görülmelidir. 

Bu tür tahribat yasal sürecin ihtiyaçlara göre Ģekillendirilmesi ve uygulamanın takip 

edilmesi yoluyla rahatlıkla engellenebilir. Definecilik gibi bir tahribatın engellenmesi 

için ise kolluk kuvvetlerinin desteği ise tek baĢına yeterli olmadığı görülmektedir. 

Bölge halkına yönelik yapılacak bilgilendirme çalıĢmaları bu sorunun çözümünde 

önemi katkılar sağlayacaktır. Doğal Ģartlarla oluĢan tahribat içinse koruma projelerinin 

uygulamaya geçirilmesi gerekmektedir. Bölgedeki bu söz konusu tahribat süreci 

öncelikli bir tehdit olarak algılanmalıdır. Bu sürecin önüne geçebilmek için yapılması 

gerekenlerle ilgili öneriler Ģu Ģekilde olmalıdır: 

•  Bölgede Arkeolojik SĠT alanı tespitlerinin hızlandırılması gerekmektedir. Bu 

kapsamda yetkili kurumlar olan Mersin Müzesi, Silifke Müzesi, Tarsus Müzesi, 

Anamur Müzesi, Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu önemli 

çalıĢmalar yapmaktadır. Ayrıca 2012 yılında Mersin, Tarsus ve Anamur Müzeleri ve 

Mersin Üniversitesi Arkeoloji Bölümü desteği ve Kalkınma Ajansı desteği ile Kültür 

                                                 
4 Mersin Ovacık Turizm Merkezi, Mersin Kargıcık Turizm Merkezi, Mersin Ortaburun 

Tepesi Mevkii Turizm Merkezi, Mersin Melleç Turizm Merkezi, Mersin-Tarsus Kültür ve 

Turizm Koruma ve GeliĢim Bölgesi, Mersin TaĢucu-Boğsak Turizm Merkezi, Mersin 

Narlıkuyu-Akyar Turizm Merkezi Mersin ve çevresinde planlanan turizm merkezi ve 

bölgeleridir.  
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Envanteri Projesi gerçekleĢtirilmiĢ ve bu kapsamda çok sayıda SĠT tespiti yapılmıĢ 

olması önemlidir. Bu projelerin devamlılığının sağlanması gerekmektedir.   

• Bölgede Arkeolojik SĠT alanı tespitlerini yapacak olan Müzelerin ekipman ve 

personel açısından desteklenmesi ve bu çalıĢmalara daha fazla zaman ayırmasının 

sağlanması gerekmektedir. Mümkünse sadece bu iĢle ilgilenecek arazi ekiplerinin 

oluĢturulması uygun olacaktır. 

• Bölgede arkeolojik yüzey araĢtırması sürdüren araĢtırma ekipleriyle iĢbirliği 

yapılarak tespit edilen Arkeolojik alanların tescili sağlanmalıdır. Bu yönde bir 

çalıĢma Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 

tarafından sürdürülmektedir. Bu kapsamda, araĢtırma ekiplerine öncelikli SĠT alanı 

ilan edilmesi gereken alanlar ile ilgili olarak hazırlanan formlar yollanarak tescil 

çalıĢmalarının hızlandırılması sağlanmıĢtır. Bununla birlikte, bütün bu çalıĢmalar 

süresince kayıt altına alınarak korunması gerekli çok sayıda alanın ve anıtın olduğu 

görülmektedir. Bu sebeple söz konusu tescil çalıĢmalarının yetkili kurumlar ve 

Üniversite iĢbirliğinde devam ettirilmesi Ģarttır.  

• KUDEB‘lerin Arkeolojik SĠT ve Anıtlar üzerine çalıĢmalar yapması sağlanmalıdır. 

Bu kapsamda, kurumun tahribat sebebiyle tehtit altında bulunan eserler için inceleme 

yapmak ve Koruma Bölge kuruluna teklif yapmak gibi konularda daha etkin olması 

sağlanmalıdır.  

• Tahribatla mücadelenin en etkin yollarından biri sorunun yerel olarak ele 

alınmasından geçmektedir. Bu kapsamda yerel yönetim olarak Valiliğin bir eylem 

planı hazırlaması ve çalıĢmaları bu plan doğrultusunda yönetmesi gerekmektedir. Bu 

amaçla oluĢturulacak bir ―Kültür Varlıkları Koruma Grubu‖ önemli etkinlikler 

gerçekleĢtirebilir. Bu grup içerisinde Mersin ve çevresindeki müzelerin, Mersin 

Üniversitesi‘nin ve Sivil KuruluĢların temsilcilerinin olması, bir iletiĢim ağının ve 

bağlantılı olarak sekreteryasının olması, bölgedeki tahribatla ilgili giriĢimlerin 

burada toplanarak çalıĢmaların Ģekillendirilmesi açısından büyük önem taĢıyacaktır. 

• Devlet kurumları arasındaki iletiĢimin arttırılması zorunludur. Özellikle, arkeolojik 

eserlerin bulunduğu arazilerin, Tapu Kadastro Müdürlüğünce zilyedlik yolu ile o 

bölgede yaĢayan insanlara tapulu arazi olarak verilmesi, bölgedeki arkeolojik 

tahribatın hızlanmasına sebep olmaktadır. Arazi sahibinin, kendisine ait düĢüncesiyle 

tescili olmayan eserleri tahrip etme hakkına sahip olduğunu düĢünmesi bölgedeki 

kültür varlıklarına büyük zarar vermiĢtir. Bu sebeple Tapu Kadastro 

Müdürlükleri‘nin, orman arazilerinde olduğu gibi arkeolojik eserin bulunduğu 

arazilerde de Ģahıs adına tespit yapmayıp, bu alanları hazine adına tespit etmesi 

sağlanmalı ve bu durumun kontrolü mutlaka yapılmalıdır
5
. 

•  Bölgedeki yerel yöneticiler olan muhtarlara (özellikle köylerde), arkeolojik eserlerin 

tahribatının önlenmesine yönelik bir bildirimde bulunulmalıdır. Her ne kadar 

kanunda bu belirtildiyse de, Muhtarlar, tahrip edilen yerler için resmi bir yazı 

olmamasını bahane göstermektedirler. Bir arkeolojik alan tescil edilmediyse bile, 

buralarla ilgili yazılacak resmi bir yazı bundan sonra ortaya çıkabilecek tahribatın 

                                                 
5 bkz. 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Madde 11 – Korunması 

gerekli kültür ve tabiat varlıkları ile bunların korunma alanları, sit alanları, zilyedlik yoluyla 

iktisap edilemez. 
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önüne geçmede önemli bir rol oynayacaktır. Bu sebeple Valilik aracılığı ile köy 

muhtarlarına yapılacak ve köy sınırları içerisinde yeralan arkeolojik eserlerin 

korunması zorunluluğunu içeren ve bunun yasal sorumluluğunun muhtarlara ait 

olduğunu belirten bir bildirimin orta vadede oldukça etkili olacağı düĢünülmelidir
6
. 

• Üniversite ve Sivil Toplum Örgütleri bölge halkına yönelik projeler uygulanmalıdır. 

Bu kapsamda arkeolojik eserlerin niçin önemli oldukları, niye korunmaları gerektiği 

ve bunlarla ilgili yasal sürecin ne olduğu konularında köylerde ve köylerdeki 

okullarda yapılacak bilgilendirme toplantıları önem taĢımaktadır. Ayrıca gidilen köy 

ve kasabalarda, yakın çevrelerinde bulunan eserlerin ne olduğu hakkında yapılacak 

görsel anlatımlar ve dağıtılacak yazılı materyalin (broĢür vb.), bu eserler hakkında 

bir bilinç uyandıracağı ve halkın bu eserleri sahiplenmesini sağlanacağı 

düĢünülmelidir. Bu konuda Mersin Üniversitesi Arkeoloji Topluluğu (MART) ve 

Arkeoloji bölümü çalıĢmalar baĢlatmıĢlardır. Mersin Valiliği ve bağlı kuruluĢlarının 

(Milli Eğitim Müdürlüğü) destekleri bu çalıĢmaların sosyal ayağının da en verimli 

Ģekilde gerçekleĢmesini sağlamaktadır
7
.  

Sonuç 

Mersin ve çevresinde, Arkeolojik eserler kültür varlığı tahribatından en çok etkilenen 

grubu oluĢturmaktadır. Bunun temel sebebi günümüz ihtiyaçları ile geçmiĢin 

kalıntıları arasındaki çatıĢma olmalıdır. Bununla birlikte, sahip olduğumuz kültürel 

mirası günlük ihtiyaçlarımız için gözden çıkarmak büyük bir lükstür. Tahribatın 

nedenleri ve süreçler bu yazı içerisinde tartıĢılmaktadır. Koruma politikalarında uzun 

süreçler boyunca bir değiĢimin olmadığı görülür. Oldukça sıkı koruma kanunlarıyla ve 

korumaya yönelik bakıĢ açılarıyla kültürel mirasın korunması çabaları sürekli 

varolmuĢtur. Sahip olduğumuz kanunlar söz konusu tahribatın engellenebilmesi için 

yeterli donanıma sahiptir. Bununla birlikte, uygulamada ortaya çıkan bazı eksiklikler 

nedeniyle sorunlar giderek büyümektedir. Bu sebeple devletin kültürel varlıkları 

koruması için sahip olduğu örgütlenme Ģemasının iyileĢtirilmesi ve ihtiyaçlara daha 

etkili cevap verecek bir hale getirilmesi gerekmektedir.  Bir Arkeolojik alanın 

taĢınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesi o alanın korunması için öncelikli Ģarttır. 

Bununla birlikte, Mersin ve çevresinin sahip olduğu zengin Arkeolojik kalıntıların 

çokluğu ve arazi Ģartlarının zorluğu bu tespitlerin istenilen hızda yapılmasını 

engellemektedir. Bu tesillerin bölgenin kültürel mirasının sonraki nesillere aktarılması 

için büyük önem taĢıdığı açıktır. Tehdit altında olan kültür varlıklarına yerinde 

müdahale edecek, taĢıt ve teknik araç-gerece, yasal yetkiyle sahip bir arazi teĢkilâtı 

kurulması sorunun engellenmesi için büyük önem taĢımaktadır.  

                                                 
6 bkz. 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Madde 4– TaĢınır ve 

taĢınmaz kültür ve tabiat varlıklarını bulanlar, malik oldukları veya kullandıkları arazinin 

içinde kültür ve tabiat varlığı bulunduğunu bilenler veya yeni haberdar olan malik ve zilyetler, 

bunu en geç üç gün içinde, en yakın müze müdürlüğüne veya köyde muhtara veya diğer 

yerlerde mülki idare amirlerine bildirmeye mecburdurlar. Böyle bir ihbarı alan muhtar, mülki 

amir veya bu gibi varlıklardan doğrudan doğruya haberdar olan ilgili makamlar, bunların 

muhafaza ve güvenlikleri için gerekli tedbirleri alırlar. Muhtar, aynı gün alınan tedbirlerle 

birlikte durumu en yakın mülki amire; mülki amir ve diğer makamlar ise on gün içinde, yazı 

ile Kültür ve Turizm Bakanlığına ve en yakın müze müdürlüğüne bildirir. 
7 Proje için bkz. http://mart.mersin.edu.tr 

http://mart.mersin.edu.tr/
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Öz: Kentsel dönüşüm kavramı özellikle plansız ve kontrolsüz biçimlenmiş kentler ve 

metropoliten alanlar söz konusu olduğunda, başlangıçta olumlu anlamlarla yüklü olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Ancak, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kentsel dönüşüm projeleri bu 

gibi meşruiyet zeminleri üzerinde başka bir amacı gerçekleştirmek üzere sahneye çıktı. Bu amaç, 

kapitalizm tarafından kentsel toprakların tamamen metalaşması ve pazardaki aktörlerin güç-

rekabet ilişkilerine teslim edilmesiydi (Kurtuluş, 2005). Diyarbakır Suriçi Bölgesi‟nin literatürde 

çöküntü bölgesi olarak adlandırılan yerleşimlerin genel özelliklerini gösterdiğine inanan 

merkezi ve yerel otorite, Suriçi‟nde iki ayrı noktada kentsel yenileme projesi başlatmıştır. Bu 

projeler İçkale ve Alipaşa, Lalebey alanlarıdır. Göçle gelenlerin konut alanı olarak 

kullandıkları bu bölgelerde geliştirilen projeler hakkında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 

yetkilileri ile yapılan görüşmede kendi projelerinin diğer TOKİ ortaklı projelerden daha farklı 

ele alındığı ifade edilmiştir. Türkiye‟de neo-liberal politikaların kentsel alandaki 

müdahalelerinde, kentsel dönüşüm/yenileme projelerinde çok sıklıkla kullanılan temel 

enstrüman TOKİ yetkileri ve özellikle TOKİ‟nin mali kaynaklarıdır. Bahse konu iki kentsel 

yenileme projesinin kapsam ve yaklaşımlarının irdeleneceği bu çalışmada, yenileme projelerinin 

neo-liberal politikaların mekâna müdahale örneklerinden olup olmadığı, müdahale biçiminin ne 

olduğu ve bu projelerin özgünlükleri tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: kentsel dönüşüm, kentsel yenileme, kentsel koruma, Diyarbakır 

suriçi  

 

Summary: The concept of urban regeneration has initially appeared to be attributed a positive 

meaning, especially when unplanned and uncontrolled-formed cities and metropolitan areas are 

discussed. However, urban regeneration projects in Turkey, as well as in the world, came to the 

stage to perform another purpose on the basis of such legitimacy. This purpose is the 

commodification of urban land entirely and the delivery of actors in the market to power-

competition relations by capitalism (Kurtuluş, 2005). Believing that Castle City District of 

Diyarbakır shows the general characteristics of the settlements referred to as twilight zone in 

literature, central and local authorities have initiated the urban renewal projects at two different 

locations: Citadel and Alipaşa, Lahey areas. During a meeting with the officials of Diyarbakır 

Metropolitan Municipality about project sites being used as residential areas by immigrants, it 

was stated that their renewal projects are dealed with different approaches from other projects 

partnered by TOKI. In Turkey interventions of neo-liberal policies in urban areas, such as urban 

regeneration/renewal projects, the main instruments used very often are the powers and 

especially the financial resources of TOKI. By examining the scopes and approaches of the two 

urban renewal projects, this study is further intended to discuss whether these projects are 

examples of spatial interventions of neo-liberal policies or not, the forms of intervention, and the 

originality of these renewal projects. 

Keywords:. urban regeneration, urban renewal, urban conservation, Diyarbakır castle city
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1. Kavramsal Çerçeve  

Kentsel dönüĢüm, değiĢik aktörler ve çıkarları içeren, çeĢitli, karmaĢık ve genellikle 

belirsizce tanımlanan bir eylemler dizisidir (Turok, 2005).  

Ġlk kez, 2000 yılı Nisan ayında Rio de Janeiro'da "1. Uluslararası Kentsel DönüĢüm 

ve Sürdürülebilirlik" adı altında, hakkında konferans düzenlenen (Yapıcı, 2004) 

kentsel dönüĢüm kavramı karĢılığında daha önce kullanılmıĢ ve çoğu bugünde 

kullanılmakta olan baĢka kavramlar da bulunmaktadır. Kentsel yenileme (urban 

renewal, urban renovation), kentsel yeniden canlandırma (urban revitalization, urban 

rehabilitation), kentsel yeniden yaratma (urban regeneration), kentsel yeniden doğuĢ 

(urban renaissance), kentsel yeniden geliĢtirme ya da imar (urban redevelopment), 

kentsel yeniden yapılandırma (urban restructuring), kentsel koruma (urban 

conservation), kentsel soylulaĢtırma (urban gentrifıcation) bu kavramlardan 

bazılarıdır (KeleĢ, 2004).  

Kentsel dönüĢüm kavramı özellikle plansız ve kontrolsüz biçimlenmiĢ kentler ve 

metropoliten alanlar söz konusu olduğunda baĢlangıçta olumlu anlamlarla yüklü 

olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bu plansız ve kontrolsüz mekânsal geliĢmenin 

özellikle kentli yoksul sınıflar açısından olumsuz yaĢama ve barınma koĢulları 

yarattığı gerçeği ortadayken, kentsel dönüĢüm projelerinin bu alanlarda belirli 

iyileĢmeler sağlayacağı umulabilirdi. Ancak, bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de 

de kentsel dönüĢüm projeleri bu gibi meĢruiyet zeminleri üzerinde baĢka bir amacı 

gerçekleĢtirmek üzere sahneye çıktı. Bu amaç, kapitalizmin kentsel toprakların 

tamamen metalaĢması ve pazardaki aktörlerin güç-rekabet iliĢkilerine teslim 

edilmesiydi (KurtuluĢ, 2005). 

Kentsel dönüĢüm projeleri ve bu projelerin akademik altyapısını oluĢturan 

meĢrulaĢtırıcı söylemler kazan-kazan ile formüle edilmektedirler. Projelerin kazan-

kazan ile formüle edilmesine karĢın Türkiye örnekleri incelendiğinde kazanan tek 

bir sınıf olduğu görülmektedir. Mekânın kullanıcıları kentsel dönüĢüm projelerinde 

sermaye ve bürokratik elit karĢısında kaybeden konumundadır.  

Kentsel büyüme, Türkiye‘de  AKP iktidarı dönemi ile birlikte ülke büyümesinin 

sacayaklarından biri haline gelmiĢtir. 2002‘den bu yana geçen ve geçmekte olan 

dönem içerisinde yerel ve merkezi idarenin bürokrat ve teknokrat kadroları iktidarın 

hedefiyle uyum içinde çalıĢarak sermaye birikim modelinin temeline kenti 

yerleĢtirmiĢlerdir. Bu dönemde kent sermaye ve devletin ortaklaĢa çalıĢtığı, beraber 

kararlar aldığı, alana giriĢ kurallarını kendi çıkarları üzerinden belirlediği ve mekânı 

yeniden üretmek ekolojik, kültürel ve sosyal sınırları zorlayan bir düzlemde 

karĢımıza çıkmaktadır. Devletin rolü bu süreçte basitçe kuralları belirleyen bir yapı 

yerine, Toplu Konut Ġdaresi (TOKĠ) gibi kurumlarıyla birlikte hem yasal zemini 

hazırlayan hem de uygulamayı yapan ana aktör olarak belirmiĢtir. Böylece, devlet 

alana kimlerin gireceğini de belirleyen konuma gelmektedir. Alanın anahtarı 

konumundaki enstrümanın TOKĠ olduğu görülmekte, ihaleler yolu ile sermaye 

birikimlerini arttıran bu yeni sınıf ile iktidar arasında bağlar kuvvetlenmektedir. Bu 

yaklaĢım, Harvey'in belirttiği üzere neo-liberal kentleĢmenin kent toprağını sermaye 

birikiminin merkezinde görmesinin bir sonucudur. KentleĢmenin sermaye birikim 

sürecindeki önemi David Harvey'e (2012) göre, Ģehirler artı ürünün toplumsal ve 

coğrafi olarak yoğunlaĢmasından doğmuĢtur. Dolayısıyla kentleĢme daima sınıfsal 



KBAM 4. Kentsel ve Bölgesel AraĢtırmalar Sempozyumu 

311 

bir olgu olagelmiĢtir, zira artı ürün bir yerden ve birbirleri üzerinden elde edilmiĢ, 

artı ürünün nasıl kullanılacağının denetimi de daima küçük bir grubun elinde 

olmuĢtur (...) Kapitalizm mütemadi olarak ürettiği artı ürünün soğrulması için 

ĢehirleĢmeye ihtiyaç duyar. Böylelikle kapitalizmin geliĢimi ve kentleĢme arasında 

içsel bir bağlantı ortaya çıkar. Öyleyse kapitalist üretimin zamanla artıĢ grafiği ile 

dünya nüfusunun kentleĢmesinin çizdiği grafik arasında büyük oranda paralellik 

olması ĢaĢırtıcı sayılmamalıdır.  

Neo-liberal politikaların uygulayıcısı konumunda olan merkezi siyasi otorite ile 

yerel siyasi otorite arasında bir eĢgüdüm olduğu gözlemlenebilmektedir. Merkezi 

yönetim ile yerel yönetimin aynı partide olduğu çoğu örnekte bu eĢgüdüm en üst 

safhaya çıkmasına karĢın farklı yerel otoritelerin olduğu durumlarda da kentsel 

politikalar açısından büyük bir çatıĢma görülmemektedir. TOKĠ eli ile devam eden 

bu politikalar neticesinde yerli sermayenin güçlendiği, kentsel alanlarda hak 

sahipliliğinde üst sınıfların lehine büyük bir dönüĢümün yaĢandığı, kamusal 

alanların da mülkiyet dönüĢümü geçirdiği gözlemlenmektedir. DönüĢüm için ilk 

baĢvurulan konut stoğu ise bugün kent merkezinde kalan gecekondu mahalleleri ile 

yıpranmıĢ eski kent alanları olmaktadır. Hayatta kalma stratejileri arasında kent 

merkezinde yaĢayarak barınma ve iĢ bulma sorunu için araya kent içi yolculuk 

ücretleri gibi fazladan maliyet yaratmadan çözme amacında olan ve düĢük ücretler 

karĢılığında bu alanlarda yaĢayan insanlar, bu kentleĢme politikaları neticesinde 

yerlerinden olmakta ve aynı zamanda iĢlerinden de olma tehlikesi ile karĢı karĢıya 

kalmaktadırlar.  

Bu çerçevede kentsel dönüĢümü, modern düĢüncenin temel mottolarından biri olan 

"toplumsal adalet" ilkesi içinde ele alabilmek imkansız hale gelmektedir. Modern 

düĢüncenin mekânsal modernleĢme ve dolayısıyla modern kent ile bağlam bağımlı 

iliĢkisi düĢünüldüğünde, toplumsal adalet ilkesinin bu denli aĢınması, bu iliĢkinin 

bağlamından koparılarak serbest pazarın içine savrulmasına neden olmaktadır. Oysa 

kent, semt, mahalle gibi ölçekler sadece fiziksel ve demografik olarak ölçülebilen 

sayısal büyüklükler değil, belli bir tarihsel dönemde, belirli toplumsal sınıflar 

tarafından belirli maliyetler ödenerek "sosyal olarak kurulmuĢ" ölçeklerdir. Kentsel 

dönüĢüm projeleri, sürtünmesiz -matematiksel bir uzamda değil, sosyal, ekonomik 

ve kültürel olarak örülmüĢ, maliyetleri toplumsal sınıflar tarafından ödenmiĢ, sosyo-

mekânsal ölçekler üzerinde gerçekleĢmektedir (KurtuluĢ, 2005).  

Türkiye‘de kentsel dönüĢüm kavramı ile kentsel yenileme kavramı birçok yerde 

birbirini ikame etmek üzere kullanılmaktadır. Kentsel yenileme Neil Smith‘e (2006) 

göre, günümüzün kentsel yenileme söylemi, özellikle Avrupa'da, tek boyutlu 

değildir ancak diğer Ģeylerin yanında, soylulaĢtırmanın kentsel çevrede 

yaygınlaĢtırılmasını iĢaret etmektedir. Smith yenileme söylemi için soylulaĢtırmanın 

Ģekere bulanması benzetmesini yapar. Böylece soylulaĢtırma kelimesinin yarattığı 

negatif anlamların bertaraf edildiğini belirtir. Kentsel yenileme ile soylulaĢtırmanın 

bir önceki aĢamasından daha iyi planlandığı ve finanse edildiği vurgusunu ve bu 

söylem ile Avrupa‘da eleĢtirel soylulaĢtırma anlayıĢının etkisiz hale getirildiğini 

vurgular (Smith, 2006). Türkiye‘de yürütülen kentsel dönüĢüm ve/ya kentsel 

yenileme projelerinde karar verici konumunda olan elitlerin soylulaĢtırma tabirini 

kullanmadıkları gözlemlenmiĢtir.  
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1.2. Suriçi Yerleşimi 

Diyarbakır kent merkezinin çekirdeğini ve kimliğinin temellerini oluĢturan Suriçi 

Bölgesi‘nin tarihsel zenginliği kentin önemli bir yerleĢim birimi olmasında hep 

katkıda bulunmuĢtur. Tarihsel süreçte farklı uygarlıkların hâkimiyeti altına giren 

kentte, bu uygarlıklara ait birçok kültür varlığı bugüne kadar gelebilmiĢtir. Suriçi 

Bölgesi‘nin öne çıkan özelliklerinin baĢında, bütünlüğünü neredeyse tamamen 

koruyan ve yerleĢmeye adını veren surlar gelirken bir diğer öne çıkan özellik ise 

yoğun, dar sokaklı kentsel morfolojisidir. Günümüzde bu morfolojik karakter 

korunmuĢ olsa bile doku içerisinde kentsel sit karakterine uymayan bazı yüksek katlı 

yapılar ile tescilli yapıların özgünlüklerini bozan müdahaleler sorun teĢkil 

etmektedir. Ayrıca özellikle PKK ile süren yoğun çatıĢma ortamı sonrasında zorunlu 

göç ile yaĢam alanlarını terk etmek zorunda kalan binlerce insan Diyarbakır‘a göç 

etmiĢ ve zorunlu göçün karakteristiği gereği kentin en ucuz barınma imkânını sunan 

Suriçi Bölgesi ve onun yakın çevresine yerleĢmiĢtir. Herhangi bir maddi birikimi 

olmadan kente gelmek zorunda bırakılan zorunlu göç mağdurları barınma 

problemlerini çözebilmek için Sur diplerine gecekondular inĢa etmek zorunda 

kalırken bazı örneklerde de yerleĢebildikleri tescilli yapılara muhdes ekler 

yapmıĢlardır. Bu durum sonunda kentsel dokunun zarar görmesi kaçınılmaz 

olmuĢtur. Ayrıca zorunlu göç sonrasında kentteki yoksulluk temelli sosyal 

problemlerin arttığı da görülmüĢtür. 

1.2.1.Kentin Tarihi Dokusu ve Planlama Geçmişi 

Helen döneminde belli bir düzene ulaĢan kent biçimlenmesi Roma Döneminde, 

geniĢ bir alana yayılmıĢtır. Su ve kanalizasyon sistemleri gibi alt yapı hizmetleri 

yeniden yapılmıĢ, Hıristiyanlığın Roma Ġmparatorluğunun resmi dini haline 

gelmesiyle birlikte devletin desteği ile manastır, kilise, ruhban okulları, kütüphane 

gibi yapılar kentsel yerleĢmede kurulmaya baĢlanmıĢtır. Helenistik ve Roma   

Ģehircilik anlayıĢında ĢekillenmiĢ, birbirine dik kolonatlı anıtsal yollar, Bizans 

döneminde değiĢime uğramıĢ ve büyük yapıların oluĢturduğu kentsel doku, bu 

anıtsal özelliğini yitirme sürecine girmiĢtir. Bizans döneminde konutlar, kiliseler, 

manastırlar, küçük ama örgütlü dükkânlar daha fazla yapılmaya baĢlanmıĢtır. Ancak, 

bu dönem yapılarından günümüze çok azı ulaĢmıĢtır. Bizans dönemi ve onu takip 

eden Ġslam devletlerinin hâkimiyeti, kentin Ġslam eserleri ile tanıĢmasına yol açmıĢ 

ve bu yapılaĢmalar kent dokusunu farklılaĢtırmaya baĢlamıĢtır  (Dinçer ve Kejanlı 

2011). Diyarbakır Sur içi yerleĢiminin kapladığı alan 1,5 km2‘dir. Surlarla çevrili 

olan Ģehir, ĠzzetpaĢa, Ġnönü, Melik Ahmet, Yeni Kapı ve Gazi ana caddeleriyle 

dörde ayrılmıĢ durumdadır. Dört ana ve asal servisleri karĢılayan iki ana yol aksı, 

merkezde kesiĢerek Helenistik kökenli Roma kent planının ana hatlarını 

oluĢturmaktadır. DeğiĢimler sonucu günümüze sadece iki yol aksı ulaĢmıĢtır 

(Aktaran Özyılmaz 2007, Tuncer, 1999). 

Cumhuriyete gelindiğinde ise modernleĢmenin etkisi ile kentte planlı bir döneme 

girilmeye baĢlanmıĢtır. 1932 yılında Surların dıĢı için bir plan yapılmıĢ ve bugün 

büyükĢehir belediyesine bağlı olan YeniĢehir belediyesinin ilk nüveleri atılmıĢtır. 

Aynı yıl içerisinde kentin hava alması gerekçesi ile Dağ kapı semtinde baĢlatılan 

yıkım Fransız Arkeolog Albert Gabriel tarafından engellenmiĢtir. 1959 yılında 

nazım imar planı yapılmıĢ, 1962 yılında suriçini ve dıĢını kapsayacak Ģekilde 

uygulama imar planı hazırlanmıĢtır. 1965-1967 yıllarında suriçi ve surdıĢı uygulama 
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imar planları yürürlüğe girmiĢtir. 1984 yılında Nazım imar planı ve 1985 yılında ise 

uygulama imar planı onaylanmıĢtır. Suriçi bölgesi 1988 yılında sit alanı ilan edilmiĢ, 

1990 yılında Koruma Amaçlı Ġmar Planı onaylanmıĢ ve son olarak Suriçi Koruma 

Amaçlı Nazım Ġmar Planı ile Uygulama Ġmar Planı 2012 yılında tamamlanarak 

onaylanmıĢtır.  

1972 yılında çıkarılan yasanın etkisiyle Diyarbakır kale içinde 115 anıtsal yapının 

yakın çevreleriyle birlikte tescillenerek listelenmesi gerçekleĢtirilmiĢ ancak, 1980 

yılına kadar 1965-1967 yıllarında hazırlanan uygulama imar planıyla yönetilen 

Diyarbakır Sur Ġçi bölgesinde herhangi bir sit alanı kararı alınmadığı için bölgeyi 

koruma sınırlı kalmıĢtır. Sadece yeni bir tescil listesi hazırlanmıĢ ve bu liste ile   

anıtsal yapıların yanı sıra sivil yapılar da tescil edilmiĢtir. Yeni tespitlere göre, 

anıtsal yapı sayısı 115‘ten 84‘e düĢerken, ilk defa 102 adet sivil yapının 

tescillenmesi sağlanmıĢtır. (Dinçer ve Kejanlı 2011). 

2009 itibarı ile anıtsal tescilli yapı sayısı 141, sivil mimarlık örneği tescilli yapı 

sayısı ise 342‘dir.  

1.2.1.1Sosyal yapı 

Diyarbakır 1940‘lı yıllarda nüfusu 66.103 olan ve nüfusun tamamının Sur içi 

bölgesinde yaĢadığı Diyarbakır‘ın da ticaret alanlarında mesleki, konut alanlarında 

etnik grupların oluĢturduğu mahalleler düzeni, dinsel ve eğitim yapılarıyla birlikte 

fizik mekân olarak büyük oranda geleneksel karakterini koruduğu anlaĢılmaktadır. 

(Dinçer ve Kejanlı 2011). 

Suriçi‘nin nüfusu 1927‘de 47.397 kiĢi, 1940‘ta 66.103 kiĢi,  1945‘te 63.377 kiĢi iken 

bu sayı 1990‘da pik noktasına ulaĢarak 106.545 kiĢi olmuĢtur. Nüfus 2003‘te 86.008 

kiĢi, 2006‘da 96.038 kiĢi ve Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi‘ne (ADNKS) göre 

2008‘de 107.345, 2010‘da 105.100 iken 2012 yılında 86.343 kiĢidir.  

Zorunlu göç ile gelenlerle birlikte 1990‘da Suriçi nüfusu taĢıma kapasitesi açısından 

doyum noktasına ulaĢmıĢ ve yerleĢim alanından kentin diğer bölgelerine doğru 

saçaklanmalarla kent içi göçler de meydana getirmiĢtir. Suriçi yerleĢmesinde 

dönüĢüm projelerinin gündeme gelmesi ve kısmen uygulanmaya baĢlamasıyla 

birlikte sadece 4 yıl içinde %20‘lik bir nüfus azalması görülmüĢtür.  

2010 yılında Diyarbakır BüyükĢehir Belediyesi‘nin 445 hane ile yaptığı anket 

çalıĢması verilerine göre, 445 hanenin %52‘si göç ile buraya gelmiĢ, %48‘si ise 

Diyarbakır doğumludur.  

Tablo 1. Mülkiyet Durumu  
Mülkiyet Durumu Oran 

Özel %80 

Maliye %6 

Vakıf %4 

Belediye vd. (Sur KorumaBandı) %10 

Kaynak:  Diyarbakır BüyükĢehir Belediyesi, Alan ÇalıĢması  
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Suriçi‘ndeki mülkiyet durumuna baktığımızda parsellerin büyük çoğunluğunun 

(%80) özel mülkiyette olduğunu görebilmekteyiz. Buna karĢın ankete katılanların 

mülk sahipliğine baktığımızda ise mülk sahibi olanların %58, kiracı olanların %31 

ve bedelsiz ikamet edenlerin %11 olduğu karĢımıza çıkmaktadır.  

Tablo 2. Mülk sahipliği  
Ev Sahipliği ve Kiracılık Sayı Oran 

Sahibi 258 %58 

Kiracı 136 %31 

Lojmanda 3 %1 

Bedelsiz ikamet 48 %11 

Toplam 445 %100 

Kaynak:  Diyarbakır BüyükĢehir Belediyesi, Alan ÇalıĢması  

Anket çalıĢmasına katılanların hane halkı büyüklüklerine baktığımızda, 4 kiĢilik 

ailelerin %10, 5 kiĢilik ailelerin %16, 6 kiĢilik ailelerin %17, 7 kiĢilik ailelerin %15, 

8 kiĢilik ailelerin %111 olduğu ve genel hane halkı büyüklüğünün ise 6,38 olduüu 

görülmektedir. GeniĢ ailelerin yaĢadığı bir bölge olan Suriçi kentsel alanında yeĢil 

kart sahiplik oranı da oldukça yüksektir. 2008 verilerine göre bölgede yaĢayanların 

%75,6‘sının yeĢil kartı bulunmaktadır. Bu oran tüm Diyarbakır‘da %38,6 iken 2008 

yılında Türkiye genelinde yeĢil kart sahiplilik oranı %13,28 olmuĢtur.   

Eğitim durumuna baktığımızda alanda yaĢayanların eğitim seviyesinin düĢük olduğu 

görülmektedir.  

Tablo 3. Eğitim durumu   

Eğitim Düzeyi 
YetiĢkin Erkek 

 

YetiĢkin Kadın 

Sayı Oran Sayı Oran 

Okuryazar değil 111 %26 277 %63 

Sadece okuryazar 55 %13 46 %11 

Ġlkokul 201 %48 100 %23 

Ortaokul/ilköğretim 32 %8 8 %2 

Lise ya da dengi okul 21 %5 9 %2 

Yüksek okul 2 %1 0 %0 

Toplam 422 %100 440 %100 

Kaynak:  Diyarbakır BüyükĢehir Belediyesi, Alan ÇalıĢması  

Ankete katılanların iĢ gücündeki çalıĢma durumları incelendiğinde; kadınların 

neredeyse tamamının ev kadını olduğu ve ücretli iĢ gücüne katılamayıp, emeklerinin 

görünmez kılındığı ilk karĢılaĢılan değerdir. Erkek nüfusta ise bir sigorta 

güvencesinde olanların oranının %28.7
2
 ile oldukça düĢük olduğu görülmektedir. 

Ücretli iĢ gücünde çalıĢabilen erkekler sigortasız, geçici veya kayıt dıĢı 

çalıĢmaktadır. Bu tarz çalıĢma gereği aldıkları ücretler emeklerinin karĢılığı 

olamamaktadır. Bunların yanında %24.3 gibi önemli bir oranda kiĢinin ise iĢsiz 

olduğunu belirtmek gerekmektedir. 

 

                                                 
2 Birden fazla çalıĢma durumu bir araya getirilmiĢtir. özel Ģirkette iĢçi, SSK iĢçi emeklisi, 

memur emeklisi, çiftçi, kayıtlı esnaf, memur, bağ-kur emeklisi, serbest ve ücretli profesyonel 
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Tablo 4. ĠĢ gücüne katılım   
ÇalıĢma Durumu Sayı Oran 

Ev kadını 
Kadın 429 %96.4 

Erkek 0 %0 

Sigortasız geçici 

iĢçi 

Kadın 2 %0.4 

Erkek 109 %24.5 

ĠĢsiz 
Kadın 2 %0.4 

Erkek 108 %24.3 

Özel Ģirkette iĢçi 
Kadın 3 %0.7 

Erkek 49 %11 

Seyyar satıcı ya da 

iĢportacı 

Kadın 0 %0 

Erkek 43 %9.7 

Esnaf-kayıtsız 
Kadın 0 %0 

Erkek 34 %7.6 

SSK iĢçi emeklisi 
Kadın 0 %0 

Erkek 19 %4.2 

Diğer3 
Kadın 9 %2.1 

Erkek 83 %18.7 

Toplam 445 %100 

Kaynak:  Diyarbakır BüyükĢehir Belediyesi, Alan ÇalıĢması 

 

Ankete katılanların %56‘sının yıllık geliri 5 bin liranın altında yani aylık 416.6 

liranın altındadır. 16 yaĢından büyükler için 2010 yılı ikinci yarısının asgari ücret 

miktarı net 599.12 lira olarak belirlenmiĢtir.  

 

Tablo 5. Yıllık gelir  
Yıllık Gelir Sayı Oran 

5.000‘e kadar 249 %56 

5.001-10.000 146 %33 

10.001-15000 34 %78 

15.001-20000 14 %3 

20.001-25000 1 %0.2 

31.000‘den fazla 1 %0.2 

Toplam 445 %100 

Kaynak:  Diyarbakır BüyükĢehir Belediyesi, Alan ÇalıĢması 

Ankete katılanların %37.5‘i (167 kiĢi) oturduğu evden memnun olmadığını 

belirtmiĢtir. 59 kiĢi daha geniĢ bir evde oturmak istediğini, 26 kiĢi ise apartman 

dairesinde yaĢamak istediğini söylemiĢtir. Apartmanda yaĢamak isteyenlerin tüm 

anket verisine oranına baktığımızda sadece %5,8 kaldığı görülmektedir. 

 

                                                 
3 Zanaatkar, memur emeklisi, çiftçi, kayıtlı esnaf, memur, baü-kur emeklisi, serbest ve ücretli 

profesyonel ve bilinmiyor 
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Tablo 6. Oturduğu evden memnun olmayanlar 

Ġhtiyaç Türü  Sayı Oran 

Daha geniĢ bir ev 59 %35.3 

Tadilat görmüĢ 36 %21.5 

Apartman dairesi 26 %15.6 

Müstakil 14 %8.4 

Bazalt taĢından 13 %7.8 

Kendi evi tamir edilmiĢ 8 %4.8 

Korunaklı-güvenli bir ev 1 %0.6 

Köy evi 1 %0.6 

Fikri yok 9 %5.4 

Toplam 167 100 

Kaynak:  Diyarbakır BüyükĢehir Belediyesi, Alan ÇalıĢması 

 

2-Alipaşa-Lalebey ve İçkale Kentsel Yenileme Dönüşüm Projeleri 

Foto 1- Tarihi kentsel dönüĢüm baĢlıyor 

 

AlipaĢa-Lalebey DönüĢüm Projesi için 31.03.2008 tarihinde TOKĠ ve Diyarbakır 

Valiliği arasında protokol imzalanmıĢ ve Diyarbakır AlipaĢa ve Lalebey Mahalleleri 

Kentsel Yenileme (Gecekondu DönüĢüm) Projesi ilan edilmiĢtir. Ġlk protokolde yerel 

idare yer almamıĢtır. Mimarlar Odası Diyarbakır ġube BaĢkanı‘nın verdiği bilgiye göre, 

Valilik tarafından düzenlenen bilgilendirme toplantısında kentin sivil toplum kuruluĢları, 

meslek örgütleri ve büyükĢehir ile ilçe belediyesi projeye karĢı çıkmıĢtır. Belediye ile 

yapılan görüĢmede ise dönüĢüm projesi için yapılan protokolde eksiklikler olduğu 

gerekçesi ile karĢı çıkıldığı belirtilmiĢ ve bu itirazlarının dikkate alınmasından sonra 

projenin paydaĢları arasına girdiklerini belirtmiĢlerdir. Bu çerçevede 14.10.2009 

tarihinde Suriçi Ġlçe Belediyesi ve Diyarbakır BüyükĢehir Belediyesi‘nin de imza 

koyduğu 2 nolu ek protokol yürürlüğe girmiĢtir.  

Yerel idarenin temel itiraz noktası alanın kentsel sit olması dolayısıyla koruma 

amaçlı imar planları yapılmadan böylesi bir dönüĢüm projesine gidilmesinin geri 

dönülmez hatalara sebep olacağı noktasında yoğunlaĢmıĢtır. Bir diğer itiraz konusu 

ise kiracılar için de yeni konut alanından yapı alabilme önceliği olmuĢtur. Ġlgili 

protokolde bu husus için “Büyükşehir‟in talebi halinde, Toplu Konut Alanı‟nda 
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yapılacak konutlardan BÜYÜKŞEHİR‟e tahsis yapılması konusunda ek protokol” 

yapılacağı belirtilmektedir.  

Şekil 1- AlipaĢa-Lalebey ve Ġçkale Yenileme Alanları 

 

Kaynak:  Diyarbakır BüyükĢehir Belediyesi, Nazım Ġmar Planı ÇalıĢması 

Ġmzalanan protokole göre, kentsel yenileme alanındaki kiĢiler için Diyarbakır Ġli 

Çölgüzeli mevkiinde yer alacak olan bir toplu konut alanı yapılacaktır. Çölgüzeli 

mevkiinin AlipaĢa-Lalebey Alanı‘na uzaklığı yaklaĢık 15 km, Ġçkale yenileme 

alanına uzaklığı ise yaklaĢık 16 km‘dir.  

Şekil 2- Yenileme Alanları ve Çölgüzeli Mevkiinin Uydu Görüntüsü 

 

Kaynak:  https://maps.google.com/ 

AlipaĢa-Lalebey Yenileme Alanı‘nda, 850 yapı, 1025 hak sahibi ve 42 milyon lira 

kamulaĢtırma maliyetini olduğu belirtilmektedir.  

Ġçkale yenileme alanında, 352 yapı, 643 hak sahibi ve 18.5 milyon lira kamulaĢtırma 

maliyetini olduğu belirtilmektedir.  

Ġçkale Kentsel DönüĢüm Projesi için 04.09.2007 tarihinde TOKĠ ve Diyarbakır 

Valiliği arasında ön protokol imzalanmıĢ ve Diyarbakır Tarihi Sur Koruma Bandı 

Kentsel Yenileme (Gecekondu DönüĢüm) Projesi ilan edilmiĢtir. Yenileme alanı 

olarak Sur Ġlçesine bağlı olan ġemhane ve CevatpaĢa Mahalleleri içerisinde kalan 

135.000m²lik bir alan belirlenmiĢtir. AlipaĢa-Lalebey Yenileme Projesinde olduğu 

gibi bu projenin de ilk protokolünde yerel idare yer almamıĢtır. Her iki yenileme 

projesinde de yerel idarenin endiĢeleri ve bu endiĢelerin giderilmesi benzerlik 

https://maps.google.com/
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göstermektedir. 14.10.2009 tarihinde Suriçi Ġlçe Belediyesi ve Diyarbakır 

BüyükĢehir Belediyesi‘nin de imza koyduğu protokol yürürlüğe girmiĢtir. Diğer 

yenileme projesinde olduğu gibi Çölgüzeli mevkiinde yapılan toplu konut alanı bu 

yenileme projesinde de kullanılmaktadır.  

Ġçkale yenileme alanı 2012 yılında biten ve onaylanan koruma amaçlı imar planında 

―özel planlama alanı‖ olarak ilan edilmiĢtir. Belediye yetkililerinin verdikleri 

bilgilere göre proje kapsamında mevcut yapılar yıkıldıktan sonra arkeolojik bir kazı 

yapılacağı ve alanın daha sonra yeĢil alan ve arkeo park olarak düzenleneceği 

belirtilmiĢtir.  

Tablo 7. Yenileme projelerinde 06.11.2012 itibarı ile son durum  
 AlipaĢa ve 

Lalebey Mh. 

ġemhane ve 

CevatpaĢa 

Hak sahibi sayısı 1025 643 

Yapı sayısı 850 352 

Ev talep edenler  293 231 

Kurası çekilenler 282 220 

Anahtar teslimi yapılanlar 270 210 

Anahtar teslimi yapılamayanlar 12 10 

Para talep edenler 295 161 

Para ödemesi yapılanlar 207 129 

Kalan ödeme sayısı 88 32 

Toplam anlaĢma sayısı 588 392 

Toplam anlaĢma oranı %57 %61 

Yıkılan yapı sayısı 57 165 

Toplam anlaĢılan yapı sayısı 392 236 

Yapı bazında toplam anlaĢma %46 %67 

Kiracıların konut sahipliliği 128 51 

Kaynak:  Diyarbakır BüyükĢehir Belediyesi 

 

Bakanlar Kurulu‘nun 14.01.2013 tarih ve 4215 sayılı kararı ile her iki yenileme alanı 

için de acele kamulaĢtırma kararı alınmıĢtır.  

Şekil 3- Kentsel Dokuya Uygunluk Haritası 

 

Kaynak:  Diyarbakır BüyükĢehir Belediyesi, Nazım Ġmar Planı ÇalıĢması  
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Şekil 4- Malzeme ve Yapım Tekniği Haritası 

 

Kaynak:  Diyarbakır BüyükĢehir Belediyesi, Nazım Ġmar Planı ÇalıĢması 

Şekil 5- Çatı Türleri Haritası 

 

Kaynak:  Diyarbakır BüyükĢehir Belediyesi, Nazım Ġmar Planı ÇalıĢması 

Şekil 6- Kat Yüksekliği Haritası 

 

Kaynak:  Diyarbakır BüyükĢehir Belediyesi, Nazım Ġmar Planı ÇalıĢması   

AlipaĢa-Lalebey Yenileme Alanı‘nın genel yapı karakteristiğinin geleneksel dokuya 

uygun olduğu, yapım sisteminin öncelikle yığma daha sonra ise taĢ yığma olduğu, 

çoğu yapının teras çatı olduğu onaylı koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı 
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analizlerinde belirtilmiĢtir. Ayrıca, alandaki yapıların %90.8‘inin 1 ve 2 katlı 

olduğunu da belirtmek gerekmektedir  (Mimarlar Odası Diyarbakır ġubesi Raporu 

2011). 

AlipaĢa-Lalebey Yenileme Alanı ilanından sonra değerleme çalıĢmaları için ANKA 

gayrimenkul firması ile anlaĢılmıĢ ve bu firmanın yaptığı arazi tespitlerine göre 

alandaki yapıların 90‘ının yığma bazalt taĢ malzemeli kagir olduğu ve birçok sokak 

dokusunun özgünlüğünü koruduğu belirtilmiĢtir (Mimarlar Odası Diyarbakır ġubesi 

Raporu 2011).  

3.Sonuç Yerine  

Suriçi bölgesinin kentsel yoksulluk ile baĢ etmeye çalıĢtığı yukarıda aktarılan 

verilerle kolayca anlaĢılmaktadır. 2008 yılı verilerline göre Türkiye‘de yeĢil kart 

sahiplilik oranı %13.28 iken bu oran Suriçi bölgesinde %75.6‘ya ulaĢmaktadır. 

Anket çalıĢması verilerine göre ortalama hane halkı büyüklüğü 6.38,  hane halkı 

aylık geliri asgari ücretin altındadır. 

Tablo 7. Kendilerinin Yakın Hissettiği Kesimler  
Kendilerine yakın hissettiği kesimler Sayı Oran 

KomĢular 230 51.7 

Akrabalar 163 36.6 

Hiç kimse 39 8.8 

Köylüler ve hemĢehriler 7 1.6 

ArkadaĢlar 3 0.7 

Din kardeĢleri 1 0.2 

Bilmiyorum 2 0.4 

Toplam 445 100 

Kaynak:  Diyarbakır BüyükĢehir Belediyesi 

Yenileme alanlarında evleri yıkılacak olan hak sahiplerine yerleĢmeleri için 

gösterilen bölgenin adı Çölgüzeli‘dir. Bu bölge ile Suriçi arasındaki mesafe yaklaĢık 

15km olup, iki alan arası ulaĢım için toplu taĢım araçlarının kullanılması 

gerekmektedir. Alan kentin geliĢim aksı içinde yer almasına karĢın henüz etrafında 

fazla yapılaĢma yoktur. Yenileme alanı ilan edilen bölgeler ve Suriçi yerleĢiminde 

yaĢayanların tamamına yakını için yaĢam yeri ile çalıĢma alanı arasında doğrudan 

bir iliĢki bulunmaktadır. Geçici iĢlerde çalıĢan, iĢ aramak için kent merkezini 

kullanan bu kiĢiler için kent merkezine gelirken herhangi bir ulaĢım aracı 

kullanmamak yaĢam stratejilerinin önemli bir parçasıdır. Alanda yapılan görüĢmeler 

esnasında arabacılık yaptığını belirten bir kiĢi iĢi için Balıkçılar bölgesine evinden 

yürüyerek gittiğini belirtmiĢ ve kentsel dönüĢüm projesini yürütenlerin kendisini 

kentin dıĢına Çölgüzeli‘ne gitmeye ikna etmeye çalıĢtıklarını ama sadece ulaĢım 

masrafının
4
 aylık gelirinin önemli bir bölümünü alacağını belirtmiĢtir. Bu durum 

aynı zamanda kadınlar için de bir apartman dairesine kapanıp, sosyal yaĢamdan 

izole olma sonucunu da beraberinde getirme tehlikesi taĢımaktadır. Suriçi‘nin Roma 

döneminde Ģekillenen dar ve karakteristik yapısının kendi içinde oldukça canlı bir 

kamusal kullanımı vardır. BüyükĢehir Belediyesi‘nin 2010 yılında yaptığı anket 

çalıĢması da bu veriyi doğrular nitelikte sonuç vermiĢtir. Bu çalıĢamaya göre 

                                                 
4 Günlük dolmuĢ ücreti (tek vasıta 1,5*2=3 lira, aylık 3*26=78 lira) 
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kiĢilerin kendilerini yakın hissettiği kesimler arasında komĢuları %51,7‘lik bir 

oranla ilk sıradadır.  

Mimarlar Odası baĢkanı Necati Pirinççioğlu‘nun verdiği bilgiye göre, bir hak sahibi 

doğduğundan bu yana yenileme alanında olduğunu, yazları evlerinin terasına kurdukları 

tahtta yattıklarını ve her gece yıldızları izleyerek uykuya daldığını belirtmiĢtir. Bu örnek 

Suriçi‘ndeki çatıların durumunu gösteren harita ile birlikte değerlendirildiğinde, 

Suriçi‘nin karakteristiğini oluĢturan teras çatı sisteminde sıcak yaz ayları boyunca çatıya 

kurulan tahtta uyunduğu sonucunu da beraberinde getirmektedir. Somut olmayan kültür 

mirası kapsamında değerlendirilebilecek olan bu uygulamanın standart bir TOKĠ 

konutunda yapılabilmesi doğal olarak imkânsızdır.  

Onaylı koruma amaçlı imar planı incelendiğinde, AlipaĢa-Lalebey bölgesinde 

mevcut dokunun korunması yönünde etkin bir rol oynamadığı, Ġçkale bölgesinde ise 

yenileme alanını özel proje alanı olarak belirlemiĢ olduğu görülmektedir. Kısaca 

plan yenileme projesi ile tam bir uyum içindedir. 

Belediye yetkilileri yenileme projelerinde getirdikleri yeni yaklaĢımlar ile 

kendilerinin TOKĠ‘nin olumlu anlamda dönüĢmesine katkıda bulunacağını iddia 

etmiĢtir. Bunun yanında projeler incelendiğinde TOKĠ‘nin Türkiye‘de yürüttüğü 

diğer kentsel dönüĢüm/yenileme projelerinden farklı olmadığı görülmektedir. Tarihi 

kent merkezinde yaĢayan yoksul halk bu değerli araziden çıkarılmakta ve kentin 

geliĢme aksında bulunan ama kentsel hizmetlere ve merkeze kilometrelerce uzakta 

bulunan çok katlı apartman bloklarına gönderilmektedir. Bu yapılırken kentsel 

merkezden çıkarılanların kendi kültürleri, yaĢam türleri, kamusallıkları, iĢ 

örgütlenmeleri görmezden gelinmekte ve bambaĢka bir sosyal hayatı yaĢamaları 

beklenmektedir.  

Belediye ile yapılan görüĢmede Çölgüzeli bölgesine gidenlerin yeniden kent 

merkezine dönüp dönmediklerine dair sorular sorulmuĢ ve oldukça yuvarlak, 

kaçamak bir yanıt ―belki dönmüĢlerdir, belki o evlerini biraz daha yüksek fiyata 

satmıĢlardır‖ alınmıĢtır. Aynı soruya muhatap olan Mimarlar Odası Diyarbakır ġube 

BaĢkanı ise, giden bütün ailelerin döndüğünü söylemiĢtir. Alanda yapılan çalıĢmada 

Çölgüzeli‘ndeki konutların el değiĢtirmeye baĢladığı, Suriçi‘nden gidenlerin evlerini 

satarak yine Suriçi‘ne yakın bölgelerde yaĢamaya çalıĢtıkları saptanmıĢtır. Bilindiği 

gibi Sulukule dönüĢüm projesinde de KayabaĢı‘na giden aileler birer birer orayı terk 

etmek durumunda kalmıĢtı.  

Ġki dönüĢüm alanında projeler, yıkımlar, anlaĢmalar, itirazlar devam ederken 

Bakanlar Kurulu‘nun 22.10.2012 tarih ve 3900 sayılı kararı ile bütün Suriçi Bölgesi 

afet riski altındaki alanların dönüĢtürülmesi hakkında kanun kapsamına alınmıĢ ve 

karar 04.11.2012 tarihli resmi gazetede yayınlanmıĢtır.  

Son olarak yeni yöntemlerle TOKĠ‘yi dönüĢtürebileceğini uman Diyarbakır 

BüyükĢehir Belediyesi, anlaĢma sağlanamayan haneler için TOKĠ ile birlikte acele 

kamulaĢtırma kararı çıkarmıĢ ve bu karar neticesinde anlaĢmaya yanaĢmayan kiĢiler 

için hukuki alanı da kapatmaya baĢlamıĢtır. Bütün bu bilgiler birlikte 

değerlendirildiğinde, Diyarbakır Suriçi‘nde yürütülen dönüĢüm projeleri diğer TOKĠ 

projelerinden farklı değildir. Üstelik mevcut projelerin sonuçlarının ne olduğu 

anlaĢılmadan bütün Suriçi kentsel sit alanı, afet riskli bölge ilan edilmiĢ ve 

dönüĢümün daha sert Ģekilde devam edeceğinin habercisi olmuĢtur.  
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Öz: Koruma kuramı ve pratiği, 19. yüzyıldan bugüne tartışılan kavramlar, yöntemler ve 

uygulamalar ışığında ölçek, kapsam ve içerik yönünden sürekli değişmekte ve gelişmektedir. 

Koruma kavramı, ülkemizdeki gibi dünyada da gelişme sürecini tamamlamamış, yaşanan 

sosyo-ekonomik ve politik süreçlere bağlı olarak değişimler sergilemektedir. Tarihi ve 

kültürel mekânların karakterinin sürekliliğinin sağlanması ve mekân kalitesinin artırılması 

açısından koruma politikalarının ele alınışı çok önemlidir. Bu sebeple korumaya bilimsel 

açıdan bakılmalı ve koruma politikalarında süreklilik sağlanmalıdır. Çalışmada, gelişip 

değişen Giresun kentinin zaman içerisindeki yolculuğuna tanıklık edip, geçmişten günümüze 

gelişen mevzuat ve koruma politikaları paralelinde kentsel sit alanı özelindeki yansımalar 

ortaya konmaya çalışılmıştır. Çalışma kapsamında; Kentsel Koruma Kavramı‟nın 

Türkiye‟deki gelişimi gözden geçirilerek, mevcut örgütsel ve yasal çerçeve doğrultusunda, 

Giresun Zeytinlik Mahallesi Kentsel Sit Alanına ilişkin Koruma Amaçlı İmar Planları‟nın 

plan kararları karşılaştırılmış, plan değişiklik taleplerine bağlı kurul kararları ve mekansal 

değişiklikler değerlendirilmiş ve bunlar doğrultusunda uygulama düzeyindeki sorunlar 

irdelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kentsel Koruma 1, Koruma Mevzuatı 2, Koruma Amaçlı İmar Planları 3, 

Giresun Zeytinlik Mevkii Kentsel Sit Alanı 4.  

 

Abstract: Conservation theory and practice is constantly changing and evolving in terms of 

scale, scope and content in accordance with the concepts, methods and applications discussed 

from 19th century to the present. The conservation concept in our country as in the world is 

still under development, exhibits the experienced socio-economic and political processes 

depending on the changes. Handling of conservation policies is very important in terms of 

ensuring continuity of the character of the historical and cultural spaces and improving the 

quality of space. Therefore conservation should be taken scientifically and continuity in 

conservation policies should be ensured. In this study, the lifecycle of changing and 

developing Giresun city is observed and reflections in the urban site case, in paralled with 

legislations and conservation policies  evolving from past to present, are revealed. In scope of 

the study, in accordance with the existing organizational and legal framework, plan desicions 

of conservation development plans of Giresun Zeytinlik District Urban Conservation Site 

Area are compared, Board decisions on the plan change demands and spatial changes are 

assessed by reviewing the development of the concept of urban conservation in Turkey and 

based on these, the problems in application level are examined. 

Keywords: Urban Conservation 1, Conservation Legislation 2, Conservation Development Plans 3, 

Giresun Zeytinlik District Urban Conservation Site Area 4.  
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1. Giriş 

Koruma, sözlük anlamı ile ―bir kimseyi ve ya bir Ģeyi dıĢ etkilerden, tehlikeden, zor 

bir durumdan uzak tutmak, esirgemek, muhafaza etmek‖ olarak belirlenmiĢtir 

(Meydan Larousse (cilt 7), s.505-506). Koruma kavramı eski çağlardan beri 

süregelmiĢ bir olgudur. Binlerce yıllık uygarlık tarihi içinde insanın doğrudan veya 

doğa ile birlikte yarattığı ve bugün ―kültürel ve doğal‖ miras olarak adlandırılan 

değerlerin korunması, günümüzde insanlığın ortak sorunu olarak kabul edilen ve 

üzerinde önemle durulan bir olgudur (Resuloğlu, 2005). Tarihsel çevrenin 

korunması bağlamında ise, belirlenecek ilkeler ve hedefler doğrultusunda geçmiĢten 

gelen değerleri, geleceğe aktarmak üzere, Ģimdi takınılacak tutum belirleyici 

olmaktadır. Kısaca, koruma eylemi her üç zaman kesitini de kapsamaktadır. Bir 

baĢka deyiĢle, koruma ―yaĢatmak‖ ve ―kültürel sürekliliği sağlamak‖tır (Kiper, 

2004; Özen Turan, 2009). 

TaĢınmaz kültür mirasını koruma ve yaĢatma konusunda doğru politikalar üretmek 

ve uygulama yöntem(ler)i geliĢtirebilmek için kuramsal boyutta kentsel koruma 

bağlamının gerekçelerini, tanım sınırlarını ve ilgili kavramların içeriklerini 

belirlemek gerekmektedir (Arslan, 2012). Tarihsel dokuların bütün olarak ele 

alınmaları için öncelikle ülke ölçeğinde genel bir koruma anlayıĢının olması, 

sonrasında üst ölçekte oluĢturulmuĢ bu genel anlayıĢın, kent ve kente ait tarihsel 

doku ölçeğine indirgenerek birtakım kararlar alınması ve uygulanması 

gerekmektedir. Ülkemizde sit kavramının ortaya çıkması ile gündeme gelen 

bütünleĢik koruma anlayıĢı çerçevesinde yapılan uygulamalar, genel bir koruma 

politikasının mevcut olmaması nedeniyle genellikle parçacıl çözümler üretmektedir 

(Cansunar, 2011; Özen Turan, 2009)  

Ülkemizde, Kentsel Koruma çalıĢmalarının, 1973 yılında Sit kavramı ile baĢlayarak 

1983 yılında Koruma Amaçlı Ġmar Planına odaklandığı görülmektedir. Günümüzde 

5226 ve 3386 sayılı kanunlar ile değiĢik 2863 sayılı kanunun 3. maddesinde 

tanımlanan Koruma Amaçlı Ġmar Planları yasal olarak, belirlenen genel bir teknik 

Ģartname temel esas alınarak hazırlanmaktadır (Karakan, 2006). 

Bugün kültür ve tabiat varlıklarının korunmasının, bir baĢka deyiĢle tarihi, kültürel 

ve doğal çevrelerin korunmasının tek aracı ―Koruma Amaçlı Ġmar Planları‖dır. 

Koruma amaçlı imar planı terimi 1970‘li yıllarda Türkiye‘de yeni ortaya çıkan çevre 

koruma olgusunu yasal bir çerçeveye oturtabilme çabalarının ürünüdür. Bu terim, 

zaman içinde koruma yaklaĢımının içeriğini belirleyen bir hale gelmiĢtir. Bu 

yaklaĢımla yapılan imar planları yasanın belirlediği sit alanları ile sınırlı kalmıĢ, 

alanın kent bütünü içindeki yeri, tanımı, gelecekteki rolü ve iliĢkileri bir yana 

bırakarak kentsel sit alanının tek baĢına planlanması haline dönüĢmüĢtür. Oysa 

korumada kuramsal yaklaĢım tarihsel dokunun kentin yaĢamına doğru ve dengeli 

katılım ile geliĢmesini sağlamayı gerektirir ki imar planı ölçeği bu durumu tam 

olarak karĢılayamaz ve kent bütününe iliĢkin planlama kararlarının her ölçekte (ülke, 

bölge, havza, kent) sit alanı ile bütünleĢtirilerek korunması gereklidir (Örnek Özden, 

Görgülü, 2006). 

Tarihi ve kültürel mekânların karĢı karĢıya kaldığı; amacına uymayan imar 

müdahaleleri ve geleneksel kent dokusuna aykırı yapılanmalar, geliĢme 

potansiyelinin sınırlarının etkin ve doğru biçimde ölçülememesi, hızlı kentleĢme 
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sürecinin yarattığı mekânsal yığılmalar, fiziksel eskimeye karĢı yeterli tedbir 

alınamaması; korumaya ayrılan kaynakların yetersiz oluĢu gibi birçok tehdidin 

yarattığı baskıdan ancak, bütünleĢik kentsel koruma yaklaĢımı ve etkin koruma 

politikaları ile kurtulabilir (Özen Turan, 2009).  Bu bağlamda, bildiride; mevcut 

örgütsel ve yasal çerçeve doğrultusunda, Giresun Kentsel Sit Alanının günümüze 

kadarki koruma politikaları Giresun Koruma Amaçlı Ġmar Planları üzerinden 

irdelenmek ve Giresun kentsel sit alanı özelinden ülke geneline, uygulama 

düzeyinde yaĢanan problemlerinin yansımalarını ortaya koymak amaçlanmıĢtır.  

2. Türkiye‟de Kentsel Koruma Kavramı ve Gelişimi  

Ülkemizde, Cumhuriyetin ilanından bu yana tarihi çevre koruma konusunda yasal ve 

kurumsal düzenlemeler açısından önemli adımlar atılmıĢtır. Özellikle 20. yüzyılın 

ikinci yarısından itibaren tarihi çevre koruma mevzuatı Avrupa‘daki koruma 

anlayıĢındaki kuramsal ve kavramsal değiĢikliklerin etkisiyle geliĢmiĢtir.  

Tarihi çevre korumaya iliĢkin mevzuattaki değiĢiklikler göz önüne alındığında, 

koruma mevzuatının geliĢimi üç dönemde incelenebilir. Ġlk dönem 1951-1972 yılları 

arasında, korumanın ağırlıklı olarak tek yapı ölçeğinde sürdürüldüğü dönemdir 

(Kejanlı vd., 2007).  2 Temmuz 1951 tarihinde yürürlüğe giren 5805 sayılı 

―Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu TeĢkiline ve Vazifelerine Dair 

Kanun‖ ile kurulan Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu (GEEAYK) 

ilk yasal koruma organı olarak nitelendirilmektedir (Cansunar, 2011). 

Ġkinci dönem ise Türkiye Cumhuriyeti‘nin ilk koruma kanunun etkin olduğu 1973-

1983 yılları arasını kapsamaktadır (Sarıkaya Levent, 2009). Bu dönemde 1973 

senesinde tarihi çevre korumaya iliĢkin yasal düzenlemelerle 1710 sayılı Eski 

Eserler Kanunu ile ―sit‖ kavramı gündeme gelmiĢ, koruma kavramının ölçeği 

geniĢleyerek tek yapı ve anıt ölçeğinden tarihi çevre ve alan ölçeğine geçilmiĢ 

(Sarıkaya Levent, 2009) ve akademik duyarlılıklarla ―Eski Eserler Yasası‖ 

çıkarılarak, Türkiye‘deki taĢınmazların saptama, belgeleme ve tescil iĢlemleri 

yapılmaya baĢlanmıĢtır (Kejanlı vd., 2007). 1710 sayılı ―Eski Eserler‖ Kanunu ile 

tarihi eserlerin korunmasına iliĢkin ciddi ilk adım atılmıĢtır. Bu kanunla, taĢınır ve 

taĢınmaz eski eserlerin ayrıca, anıt, külliye, sit kavramlarının ilk defa ayrıntılı 

tanımları ve kapsamları belirtilmiĢ (Kejanlı vd., 2007), ülkemizde arkeolojik, kentsel 

doğa ve tarihi sit alanları koruması baĢlatılmıĢtır (Resuloğlu, 2005). 1710 sayılı Eski 

Eserler Kanunu ile getirilen ―sit‖ kavramından sonra GEEAYK‘un yetki, 

sorumluluk ve görev alanı geniĢlemiĢ ve planlama, turizm, geliĢme ve kalkınma 

konularının koruma ile iliĢkilendirilmesiyle birlikte bu konu, ilgili diğer kurum ve 

kuruluĢların da sorumluluk alanına girmeye baĢlamıĢtır (Avcı, 2001). 1710 sayılı 

kanun, koruma alanına iliĢkin yeni bir kurumsallaĢma önermemiĢ, 1951 yılında 

kurulan GEEAYK bu yasal dönemde de yetkili kurum olmuĢtur (Kanadoğlu, 2007). 

Üçüncü dönem ise 1710 sayılı Eski Eserler Kanununun 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kanunu (K ve TVKK) ile değiĢtirilmesiyle baĢlayan ve 1987 

senesi koruma mevzuatında yapılan 3386 sayılı kanun,  2004 senesinde 5226 sayılı 

kanun değiĢiklikleriyle devam eden ve 2009 senesinde 5835 sayılı kanun ile yapılan 

son değiĢikliğe kadar geçen süreyi kapsamaktadır (Sarıkaya Levent, 2009).  

1980‘li yıllarla birlikte baĢlayan planlama ve korumada aktif rol üstlenecek 

kurumsallaĢma ile kentsel koruma ölçeğinde akademik çevreler bilimsel olarak 
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uygulamaya katılmıĢ ve dolayısıyla, koruma çalıĢmaları uluslararası çalıĢmalarla 

paralellik göstermeye baĢlamıĢtır. Bu amaçla, ―K ve TVKK‖ çıkarılmıĢ ve bu yasa 

ile Koruma Amaçlı Ġmar Planı (KAĠP) kavramı ön plana çıkarılarak sit alanlarının 

ayrı bir planla yönlendirilmesi sağlanmıĢtır (Kejanlı vd., 2007). 

1710 sayılı kanunda gerek tanım ve kavramlar konusundaki eksiklik ve 

değiĢiklikler, gerek uygulamada yaĢanan bazı problemlerden ötürü 1983 senesinde 

2863 sayılı K ve TVKK yürürlüğe girmiĢ ve 1710 sayılı Eski Eserler Kanunu 

yürürlükten kaldırılmıĢtır (Sarıkaya Levent, 2009). 2863 ve 3386 sayılı kanunlar ile 

ülkemizde tek yapı ölçeğinde gerçekleĢtirilen koruma olgusu kentsel ölçeğe 

geniĢletilmiĢ, bu anlamda KAĠP kavramı kabul edilmiĢ, tek yapı ve taĢınır kültür 

varlıklarının korunması için daha ayrıntılı tanımlar yapılmıĢtır (Kejanlı vd., 2007). 

2863 sayılı K ve TVKK ile 1710 sayılı kanundaki eski eser tanımı, uluslararası 

koruma örgütleri tarafından benimsenen kültür varlığı ve tabiat varlığı adını almıĢtır. 

1710 sayılı kanunda ayrı ayrı tanımlanan tarihi sit, arkeolojik sit-ören yeri, tabii sit 

kavramları bu kanunda ―sit‖ ifadesi ile genel olarak açıklanmıĢtır (Kanadoğlu, 

2007). Sit tanımlaması ile söz konusu alanda, fiziksel özelliklerin yanında, 

sosyokültürel, ekonomik ve tarihi özelliklerin de koruma sebebi oluĢturabileceği 

belirtilmiĢtir. ―Koruma Alanı‖ kavramına yer verilerek bütüncül koruma anlayıĢının 

yasal boyutta geliĢtirilmesine olanak sağlanmıĢtır (Cansunar, 2011). 3386 sayılı 

kanun değiĢikliği ile sit tanımı geliĢtirilmiĢ ve arkeolojik sit, kentsel sit, tarihi sit 

kavramları yasalarımıza girmiĢtir (Resuloğlu, 2005). 

1710 sayılı kanunda ve 1975‘li yıllara kadar koruma konusunda yetkili merkezi 

idare Milli Eğitim Bakanlığı iken, 2863 sayılı kanun ile birlikte bu sorumluluk 

Kültür ve Turizm Bakanlığı‘na verilmiĢtir (Cansunar, 2011). 2863 sayılı kanunun 

kabulü ile 32 senedir hem ilke koyan hem de karar oluĢturan merkezi kurum 

GEEAYK kaldırılmıĢ ve yerini TaĢınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Yüksek Kurulu (TK ve TVKYK) ve TaĢınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulları (TK ve TVKBK) almıĢtır. Ġlke oluĢturma, merkezi kurul olan TK ve 

TVKYK‘nda kalırken, Yüksek Kurulun verdiği ilke kararlarına uymak koĢuluyla, 

karar oluĢturma, uygulamaya iliĢkin tüm yetkiler ve yerel ölçekte denetim, yerel 

yönetimden temsilcilerin de bulunduğu yerel koruma kurullarına bırakılmıĢtır 

(Sarıkaya Levent, 2009).  

2863 sayılı kanunla birlikte korumanın bir planlama sorunu olduğu kabul edilmiĢtir. 

Olumlu sayılabilecek bu anlayıĢ ile, korumaya yönelik planlama yapım, 

değerlendirme ve onama süreçleri bir bütün olarak dikkate alınarak çeĢitli Ģekillerde 

kanunlaĢtırılmıĢtır. 17. maddede yer alan bir kararla ―KAĠP‖ kavramı özel bir 

planlama türü olarak kabul edilmiĢ ve yasallaĢtırılmıĢtır (Resuloğlu, 2005). Kentsel 

sit alanlarında yapılan KAĠP‘ları, kent imar planı ile bütünleĢmek zorundadır. Ancak 

bugüne kadar, kent uygulama imar planları ile KAĠP‘nın bütünleĢtirilmesi ve eĢ 

zamanlı hazırlanması sağlanamamıĢtır (Cinel, 2010). 

2000li yıllarla birlikte planlama ve korumada aktif rol üstlenecek kurumsallaĢma ve 

akademik çevrelerin bilimsel olarak uygulamaya katılımı devam etmiĢ, yerel 

yönetimler de uluslararası iĢbirliği ile kentlerin korunmasında öncü olmaya baĢlamıĢ 

ve bu göstergelerin ıĢığında koruma 2004 yılından itibaren de 5226 sayılı yeni kanun 

ile daha sağlam temellere oturtulmaya çalıĢılmıĢtır (Kejanlı vd., 2007). 
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2004 yılında çıkarılan 5226 sayılı ―Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile 

ÇeĢitli Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun‖ ile bugüne kadar sözü 

edilmemiĢ ―yönetim alanı‖, ―yönetim planı‖ gibi yeni tanımlamalarla koruma 

sürecinde yerelleĢme ve/veya yerinden yönetim önemsenmeye baĢlanmıĢtır (Arslan, 

2012). Bu kanun ile taĢınmaz kültür mirasını koruma - yaĢatma süreçlerindeki, 

―Katılımcı Alan Yönetimi Modeli‖ ile yeni örgütlenme modelleri, planlama etapları, 

uygulama sorumlulukları, kullanıcı katılımıyla sağlanacak kullanım olanaklarının 

öngörülmesiyle sürdürülebilir bir yönetim modeli çabası ile bugüne kadarki koruma 

yasalarından ayrılmakta ve uluslararası normlara uygun nitelikte görülmektedir 

(Arslan, 2012). 

5226 sayılı kanun değiĢikliği ile ―Kültür Varlıkları‖nın kapsamı geniĢletilerek tarih 

öncesi ve tarihi devirlerde sosyal yaĢama konu olmuĢ, bilimsel ve kültürel açıdan 

özgün değer taĢıyan tüm yapılar bu tanım içine alınmıĢtır. Ayrıca 1710 sayılı 

kanunda yer almasına rağmen 2863 sayılı kanun ile 3386 sayılı kanun değiĢikliğinde 

tanımlanmayan ―ören yeri‖ tanımı,  bu yasa değiĢikliğinde yeniden tariflenmiĢtir. 

Ayrıca, ören yerleri, sit alanları ve etkileĢim sahalarının korunmasına yönelik çevre 

düzenleme projesi, yönetim alanı, yönetim planı ve bağlantı noktası gibi uygulama 

araçlarının tanımları da eklenmiĢtir. ―KAĠP‖ ifadesi, 2863 sayılı kanunun 17. 

maddesinde yer almıĢ olsa da, ilk kez bu sorulara cevap veren bir ―KAĠP‖ tanımı bu 

yasa değiĢikliği ile getirilmiĢtir. Ayrıca 17. maddedeki değiĢiklikle söz konusu 

planların hazırlanmasında görev alacak uzmanlık alanları belirtilmiĢ ve plan 

müellifinin de Ģehir plancısı olacağı hükme bağlanmıĢtır (Kanadoğlu, 2007). 

5226 sayılı kanun ile koruma uygulamalarında Belediyelerin, Valiliklerin ve ilgili 

kurumların yanı sıra, söz konusu alanla ilgili meslek odalarının, sivil toplum 

kuruluĢlarının ve plandan etkilenen halkın da katılımını sağlamak amaçlanmıĢtır. 

Özellikle bünyesinde koruma birimi kurarak tescilli yapılara bakım izni yetkisi ile 

belediyelerin korumadan sorumlu olmasının sağlanması daha önceki uygulamalarda 

çıkan karmaĢayı en aza indirecek nitelikte olmuĢtur. BüyükĢehir Belediyeleri, 

Valilikler, Bakanlıkça izin verilen belediyeler bünyesinde kültür varlıkları ile ilgili 

iĢlemleri ve uygulamaları yürütmek üzere sanat tarihi, mimarlık, Ģehir planlama, 

mühendislik, arkeoloji gibi meslek alanlarından uzmanların görev alacağı Koruma, 

Uygulama ve Denetim Büroları (KUDEB)  kurulması sağlanmıĢtır. Bu bürolar 

koruma bölge kurulları tarafından uygun görülen koruma amaçlı imar planı, proje ve 

malzeme değiĢiklikleri ile inĢaat denetimi de dahil olmak üzere uygulamayı 

denetlemekle yükümlü olmuĢlardır (URL 1).  

2004 senesinde 5226 sayılı kanun ile yapılan en önemli değiĢiklik, tarihi çevre 

koruma uygulamalarının yürütülmesinde kullanılmak üzere yeni finansal kaynaklar 

yaratmaya yönelik olmuĢtur. 5226 sayılı kanunun 12. Maddesinde, Bakanlık 

bütçesinin yanı sıra il özel idaresine bağlı yeni bir bütçe tanımlanmıĢtır. Bu bütçe, 

emlak vergilerinin %10‘u oranında ―TaĢınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına 

Katkı Payı‖ olarak tahakkuk edilen ve ilgili belediye tarafından emlak vergisi ile 

birlikte tahsil edilen pay ile oluĢturulmaktadır (Özen Turan, 2009). 

Koruma alanları ile ilgili bir baĢka kanun ise, 2005 yılında onaylanan, 5366 sayılı 

Yıpranan Tarihi ve Kültürel TaĢınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve 

YaĢatılarak Kullanılması Hakkında Kanundur. Bu kanunla birlikte, kentsel sit 

alanlarıyla ilgili yenileme kavramı yasalara girmiĢtir. Ġçeriği bakımından sit 
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alanlarında uygulanan kanunda yer alan; ―Yenileme Alanları‖ ifadesi ile söz konusu 

alanların bir plana bağlı olmadan projelendirilebileceği gibi bir anlayıĢ içermekte 

olduğu, bu alanların ülkemiz genelinde tarihi kent merkezlerini kapsadığı ve kültürel 

değerinden çok ekonomik değerinin önemsendiği ifade edilmektedir (Kentsel Miras, 

Mekan Kalitesi ve Kentsel Tasarım Komisyonu Raporu, 2009, s26).  

Bu kanunun önemli bir unsuru da yenileme alanındaki uygulamaların hızla 

gerçekleĢtirilmesi için yeni bir Koruma Bölge Kurulu‘nun kurulmasını 

öngörmektedir (Kentsel Miras, Mekan Kalitesi ve Kentsel Tasarım Komisyonu 

Raporu, 2009, s26). 

Günümüzde özellikle tarihi kent merkezlerinde uygulanan kanun; ilgili idarelere bu 

alanlarda yapılacak uygulamalar için büyük yetki ve kolaylıklar sağlamaktadır. Bir 

merkezden yönlendirilip sürdürülen koruma uygulamalarının hedeflerine 

ulaĢamadığının anlaĢılması; yerel yönetimlerin yetkilerinin arttırılması ile 

sonuçlandırılmıĢtır. Kanun ile kamulaĢtırma ve finansman konularında büyük 

kolaylıklar sağlanmıĢ olsa da, kanun, sit alanlarını ―yıpranmıĢ alanlar‖ olarak 

nitelendirmekte ve bu alanlardaki mevcut sorunlara, sadece fiziki ve ekonomik 

anlamda yaklaĢılması nedeniyle eleĢtirilmektedir (Çırak, 2010). 

3. Çalışma Alanı: Giresun Zeytinlik Mahallesi Kentsel Sit Alanı 

Giresun Zeytinlik Mahallesi Kentsel Sit Alanı (ġekil 1), Giresun Kalesi‘nin de 

bulunduğu yarım adanın doğu yamacında, kalenin eteklerindedir. Pek çok tarihi 

konutun bulunduğu bu alanın yakın çevresinde de önemli anıtsal ve sivil mimari 

örnekleri mevcuttur.  Sit alanı kentin kuzey ve doğu kısmını geniĢ bir perspektifte 

gören ve güney yönünden kuzey yönüne doğru gittikçe azalan eğimli bir 

topoğrafyada yer almaktadır. 

 

Şekil 1: Giresun Ġli Kentsel Sit Alanı Konum ve Sınırları (Kaynak: Giresun Koruma Amaçlı 

Revizyon Ġmar Planı AraĢtırma ve Açıklama Raporu, Aralık 2007) 
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Giresun Ġli Çınarlar Mahallesi‘nde, Zeytinlik Mahallesi olarak bilinen tarihi alanın 

sit alanı olarak ilan edilmesi giriĢimleri 1976 yılında baĢlamıĢtır. 1979‘da GEEAYK 

tarafından ilk koruma kararı alınmıĢ ve sit alan tespiti yapılmıĢtır. Sit alanı çok geniĢ 

tutulduğu ve merkezi ticaret bölgesini de içine aldığı için itirazlar olmuĢ ve 1981‘de 

alan daraltılmıĢtır. 1983 yılında yayınlanan 2863 sayılı kanuna bağlı olarak, kurulan 

TK ve TVKYK‘nun Giresun kent merkezindeki taĢınmaz kültürel miras ve 

alanlarına yönelik ilk kararı tescilden düĢürme yönünde olmuĢtur. 1985 yılında 

yörede Kültür Bakanlığı tarafından yeniden irdelemeler yapılmıĢ ve sit alan sınırı 

konut alanına indirgenerek netleĢtirilmiĢtir (Uçkun, Okçuoğlu, 1989). 

Giresun Zeytinlik Kentsel Sit Alanı‘nın ilanından sonra KAĠP yapımı gündeme 

gelmiĢ, Trabzon TK ve TVKYK‘nun 14.02.1986 gün 1917 sayılı kararı ile 

onaylanmıĢ ve geçiĢ dönemi yapılanma koĢulları belirlenmiĢtir. 08.02.1989 tarihinde 

ilk KAĠP onaylandıktan sonra, aynı yıl 27.12.1989 tarihinde değiĢikliğe uğrayarak 

sit alanı dıĢında kalan tüm tescilli yapılar ve yakın çevrelerindeki koruma alanlarını 

da kapsamına alacak Ģekilde değiĢiklikler yapılmıĢ ve ikinci kez onaydan geçmiĢtir. 

Plan halkın talebi ve halihazır haritadaki eksikliklerin giderilmesi üzerine 

16.05.1997 tarihinde revize edilmiĢtir (Uçkun, 1997b). 1997 planının etkilerinin 

giderilmesi, özellikle tarihi yol dokusunun korunması, yönünde gelen taleplerin 

yarattığı baskı ve 2004 yılında 5226 ile değiĢik 2863 sayılı kanuna dayandırılarak 

çıkarılan yönetmeliklerin uygulamaya dönük sağladığı finansal desteklerin teĢvik 

edici etkisi ile yerel yöneticiler, revizyon planı için ihale sürecini baĢlatmıĢlardır. 

2005 yılında revize edilmesi konusu gündeme gelmeye baĢlamıĢ ve plan 2008 

yılında tekrar revize edilerek onaylanmıĢtır (Merkez ġehircilik, Erciyes Üniv. Mim. 

Fak., 2007). 

4. Giresun Koruma Amaçlı İmar Planlarına Yönelik Değişiklerin Mekânsal 

Yansımaları 

 

Şekil 2: 1989, 1997 ve 2008 Yılları Koruma Amaçlı Ġmar Planlarının KarĢılaĢtırılması 
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ÇalıĢmada 1989, 1997 ve 2008 yıllarına dair Giresun KAĠP‘ları çakıĢtırılarak 

oluĢturulan harita (ġekil 2) üzerinden, 3 plan döneminin kararları gözlemlenerek 

değiĢikliğin belirgin yaĢandığı alanlar tespit edilmiĢ ve tanımlandırılabilmesi için 

numaralandırılmıĢtır. Tablo 1‘de 3 numaralı alan örneği için düzenlendiği gibi; her 

numaralı alanlar için, planlara yönelik kararlar baz alınarak; kat sayısı, TAKS-

KAKS değerleri, yapı türleri, yollar vb. gibi baĢlıklar altında incelemeler yapılmıĢtır. 
 

Tablo 1. 1989,1997 ve 2008 Yılları Koruma Amaçlı Ġmar Planlarının KarĢılaĢtırılması-Alan 3 

Planlama alanına yönelik tüm bu değiĢiklikler plan kararlarının kendisinin getirdiği 

değiĢikliklerin ve kurul kararları ile gelen plan değiĢiklik taleplerinin mekâna 

yansımaları olarak iki baĢlıkta incelenmiĢtir. 

4.1. Plan Kararlarının Kendisinin Getirdiği Değişikliklerin Mekâna Yansıması 

Planlar özelinde bakıldığında; 1989 planı sadece sit alanı genelinde karar geliĢtirmiĢ 

ve sit alanının bir kısmının mevcut yapılanmaların olumsuz etkileri sebebiyle sit 

alanı kapsamından çıkarılması gündeme gelerek kabul görmemiĢtir. Aynı yıl 

içerisinde plan tekrar değerlendirilerek sit alanı dıĢında kalan koruma alanları da 

koruma planı kapsamına katılarak plan değiĢiklikleri yapılmıĢtır.  

1989 planı, yol geniĢletilmesine gitmesi ve bu yola cephe alan yapılara bitiĢik nizam 

ve yüksek katlı yapılanma koĢulu getirmesi, o dönem mevcut uygulama imar ve 

nazım imar planları paralelinde de sahil yolu üzeri 8-9 kata kadar çıkan  

yapılanmalar olması ve bu yapıların sit alanının eğimli olması dolayısıyla kot 

farklarının getirdiği olumsuzluklarla beraber, kentsel sit alanına yönelik alınan tüm 

3 NUMARALI ALAN 

1989                                             1997                                          2008             

                   

1989 planında tek yapı adası içerisinde ele alınmıĢ olan tescilli yapı, çevresiyle birlikte 

değerlendirildiğinde önerilen yol dokusu diğer planlara göreli çok parçacı tutum 

içerisindedir. 1989 planında B5 nizam yapılanma koĢulu, 1997 ve 2008 planında da 

sürdürüldüğü görülmektedir. 2008 planında sol alt köĢede kalan yapılanmada ise diğer 

planlara göre kat artıĢı olduğu gözlenmektedir. 1997 planında alan genelinde 2008 planına 

göre kütle ebatlarındaki fazlalık ve yapıların çevresinde tescilli yapılanmalar bulunmasına 

karĢın kütle oranlarının yüksek tutulduğu görülmektedir. Özellikle 1997 planında sol üst 

köĢede aynı yapı adasında tescilli yapı ve batısında blok yapılanmalar bulunmasına karĢın 

yapı kütleleri yüksek ve çekme mesafelerine göre olumsuz görülmekteyken, 2008 planı bu 

yapı düzeni konusunda daha hassas davranmıĢtır. Yine 2008 planı diğer planlara göre sol 

üstte yeĢil alan önerildiği, bu alana 1997 planında bakıldığında ise yoğun bir yapılanma 

alanına denk geldiği görülmektedir. 2008 planında sol alt köĢede korunacak yapı olarak 

belirlenmiĢ olan yapının 1997 planında uzun cephesiyle dikkat çeken 3 katlı öneri yapı 

olarak iĢlendiği görülmektedir. 
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bu kararlar sit alanını deformasyona uğratıcı nitelikte olmuĢtur. Bu durumlar planın 

uygulamaya ve sonraki süreçlere yansıyacak olumsuz etkileri olarak ifade edilebilir. 

1989 planındaki hâlihazırdan kaynaklı aksaklıklar, yıkılıp yeniden yapılanmaya 

imkân veren yaklaĢımı içerisindeyken kütle önerisi getirilmemiĢ olması ve TAKS 

değeri üretmemesi gibi belirsizliklerden kaynaklı 1997 yılında plan revize edilmiĢtir. 

1997 planının her parsele yapı kararı üretmeye çalıĢması, yapı kütle ebatlarını geniĢ 

tutması sit alanının alan genelinde yapı yoğunluğunu artırmıĢ ve bahçe mesafeleri 

konusunda hassas davranılmaması planlama kararlarında sit alanında bulunan tescilli 

yapılara karĢı korumacı bir yaklaĢımda olunduğunun vurgulanmasına karĢın 

olumsuz bir tutum olarak kendini göstermiĢtir. Ayrıca bu tutum tarihi yol dokusunun 

da etkilenmesine neden olmuĢtur.  

Giresun Belediyesi‘nin Mayıs-2003‘ten bu yana Tarihi Kentler Birliği‘nin etkin bir 

üyesi olması, koruma konusunda yerel yönetimde ve halkta artan bilinç, geleneksel 

dokunun korunması açısından önemli bir geliĢmedir. 2004 yılında 5226 ile değiĢik 

2863 sayılı kanuna dayandırılarak çıkarılan yönetmeliklerin uygulamaya dönük 

sağladığı finansal destekten de yararlanmak isteyen yerel yöneticiler, bunun sonucu 

revizyon planı için ihale sürecini baĢlatmıĢlardır. TaĢınmaz Kültür Varlıklarının 

Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik (25785, RG: 13.04.2005) gereği 

oluĢturulan; Katkı Payından proje bedeli sağlanan koruma amaçlı revizyon imar 

planı ihalesi 02/04/2007 tarihinde yapılmıĢ ve TK ve TVKBK‘nun 24/04/2008 tarih, 

1567 no.lu kararı ile uygun görülüp 10/06/2008 tarih ve 93 sayılı belediye meclis 

kararı ile onaylanmıĢtır. Hazırlanan 1/1000 ölçekli 2008 KAĠP kararları, yapı 

yoğunluğunu artırıcı nitelikte olan 1997 KAĠP yerine alan genelinde yoğunluğu 

azaltıcı bir tutum sergilemiĢ ve iki plan kararları karĢılaĢtırıldığında; kentsel sit alanı 

içerisinde öneri kütle adedinin 1997 planında 145 adet iken 2008 yılı planında bu 

sayının 70‘e düĢtüğü görülmekteyken koruma alanları için bu sayı 1997 yılında 61 

iken 2008 plan revizyonu ile 37‘ye düĢürüldüğü görülmektedir (Merkez ġehircilik, 

Erciyes Üniv. Mim. Fak., 2007) . 

2008 planı önceki iki planın olumsuz etkilerini azaltmak adına yapı yoğunluğunu 

düĢük tutmuĢ, turizm kavramını ön planda tutması dolayısıyla tescilli yapıların 

dıĢında tescile değer yapılanmalara da koruma önerileri geliĢtirmiĢ, mevzuatlardaki 

değiĢimlerle de çeĢitli fon ve kaynaklardan yararlanılması gerekliliği vurgusuyla 

yönlendirici olmaya çalıĢmıĢtır. Her ne kadar 5226 ile değiĢik 2863 sayılı kanunla 

katılımın planlama ve uygulamada yasal bir zorunluluk haline gelmesi kaynaklı olsa 

da, 2008 plan yapım sürecinde katılım toplantıları düzenlenmiĢ olması, 2008 

planının hem teknik kadrosuyla, hem plan kararlarıyla, hem de yerel yönetimle 

birebir yapılan görüĢmeler neticesinde, alanın potansiyellerinin farkındalığının 

arttığının ve bu alanı kente kazandırmak adına çaba içerisinde olunduğun 

göstergesidir. Yine 2004 yılı 5226 ile değiĢik 2863 sayılı kanun kapsamıyla 

gündeme gelen KUDEB Giresun Belediyesi bünyesinde de oluĢturulmuĢ ve Trabzon 

TK ve TVKBK‘nda yapılan üç aylık stajın tamamlanmasından sonra 01.04.2010 

tarihi itibariyle fiilen görevine baĢlamıĢtır. Bu birimin, tarihi yapı sahibini hem 

projelendirme hem de uygulama süreçlerinde yönlendici olacağı düĢünülürse, 

KUDEB‘in açılmıĢ olması Giresun koruma faaliyetleri adına önemli bir geliĢmedir. 

Kentsel sit alanına iliĢkin yapılanma koĢulları çerçevesinde özellikle 1989 ve 1997 

KAĠP‘ları tarafından genel bir Ģablona uygun alınarak yerele özgü değerlerin 
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gözetilmediğini, yine 1989 ve 1997 KAĠP‘larının paydaĢların katılımını 

sağlayabilecek bir stratejiyi hayata geçiremediğini, aksine kentte koruma bilincinin 

yeterince yerleĢmemiĢ olması kaynaklı gündeme gelen rant kaygılarıyla yerele özgü 

niteliklerin göz ardı edildiği ve tüm bunların ıĢığında planların kentsel sit alanının 

korunup-yaĢatılmasına olanak tanımaktan çok uzak olduğu görülmektedir. Özellikle 

sit alanı üzerinde yapılan düzenlemeler neticesinde kentsel sit alanı küçültülerek 

konut dokusuna indirgenmeye çalıĢılması ve koruma alanları kapsamında 

daraltmaya gidilmesi kentsel sit alanı üzerindeki baskıyı arttırıcı yöndeki 

giriĢimlerdir. Korumada paydaĢ olan mülk sahipleri de doğal yapı nedeniyle kısıtlı 

bir yerleĢme alanına sahip olan kentte, özellikle merkezi bölgelerdeki yapılanma 

yasağına çok büyük tepkiler göstermiĢ, pek çok sivil mimari örneği bakımsızlık 

nedeniyle yıkılmaya terk edilmiĢtir. Sit ve koruma alanlarına yönelik değiĢiklikler 

için merkezi yönetimin tutumu ise, ticaret alanları ve idari alanların sit alanı kapsamı 

dıĢında bırakılmasıyla koruma kararlarının uygulanabilirliğinin arttırıldığı iddiası 

yönünde olduğu görülmüĢtür. 

4.2. Kurul Kararları İle Gelen Plan Değişikliklerinin Mekâna Yansıması 

1973 yılı 1710 sayılı Eski Eserler Kanunu‘nun yürürlüğe girmesiyle ―sit‖ kavramı 

gündeme gelmiĢ ve korumanın alanı geniĢletilmiĢtir. Bu kanun ile koruma ölçeğinin 

geniĢletilmesinin yanı sıra 1951 yılında kurulan GEEAYK‘nun etkinlik düzeyi de 

arttırılmıĢtır. ―Sit‖ kavramının yasallaĢtırılmasıyla kurum planlama çalıĢmaları için 

karar üretmeye baĢlamıĢtır. 1978 yılı sonlarında kurul tarafından ülke genelinde de 

bütüncül koruma çalıĢmalarına hız kazandırılmıĢtır. Bahsedildiği üzere, Giresun 

özelindeki ilk koruma kararı 1979 yılında alınmıĢtır. Sonrasında kurulun sit alanları 

ve tescilli eski eserlere yönelik alınan koruma kararlarında daha çok halkın sit 

alanını daraltma ve tescilden düĢürülme konusundaki talepleri doğrultusunda 

değiĢiklikler sergilediği gözlenmiĢtir. GEEAYK dönemi, koruma açısından iyi 

niyetli kararların alınmaya çalıĢıldığı fakat genel olarak paydaĢların katılımını 

sağlayamayarak paydaĢlarda koruma bilincinin oluĢturulmaması sebebiyle baĢarısız 

bir dönem olmuĢtur.  

1983 yılında yayınlanan 2863 sayılı kanuna bağlı olarak, kurulan ve TK ve TVKBK 

1984 yılında Giresun kent merkezindeki taĢınmaz kültürel miras ve alanlarına 

yönelik ilk ilke kararı getirmiĢ, 1985 yılında yörede Kültür Bakanlığı tarafından sit 

alanına yönelik yeniden irdelemeler yapılmıĢtır. TK ve TVKYK‘nun 14.2.1986 gün 

ve 1917 sayılı kararı ile Giresun kentsel sit alanının tamamı için ilk kez KAĠP 

hazırlanmıĢ (Uçkun, 1997;b) ve TK ve TVKYK çalıĢmalarını 1989, 1997 ve 2008 

plan dönemlerinde de sürdürmüĢtür. 2005 yılı 5226 ile değiĢik 2863 sayılı kanun 

kapsamıyla gündeme gelen KUDEB Giresun Belediyesi bünyesinde kurularak 2010 

yılında göreve baĢlamasıyla, TK ve TVKYK ve KUDEB Giresun koruma 

faaliyetleri adına çalıĢmalarını sürdürmektedirler. 

ÇalıĢmada uygulama süreci değerlendirilirken öncelikle 1989, 1997 ve 2008 

planlarına yönelik Trabzon TK ve TVKK gündemine gelen plan değiĢiklikleri 

taleplerinin bir değerlendirmesi yapılmıĢtır. Değerlendirme yapılırken 1989, 1997 ve 

2008 plan dönemlerine göre söz konusu talepler gruplandırılmıĢ ve Tablo 2‘deki 

baĢlıklarda ele alınarak ilgili taleplerin kurul kararı neticesinde ne Ģekilde 

sonuçlandığı değerlendirilmiĢtir. Ayrıca KUDEB‘in kurulduğu 2010 yılına kadarki 
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süreçte TK ve TVKYK gündemine gelen plan değiĢiklikleri taleplerinin 2010 yılı ve 

sonrasında ne yönde değiĢtiğine yönelik bir sorgulamaya gidilmiĢtir. 

Tablo 2. Plan değiĢiklikleri talepleri ve bunlara bağlı kurul kararları 
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Kat Artırılması  1 3 
  

1 3 1 
 

 2  

Konum DeğiĢikliği  1 
       

   

Kütle DeğiĢikliği  1 2 
  

2 1 
  

1 2  

Yol Açılması  
  

1 
 

3 
 

1 
 

4 1  

ĠĢlev DeğiĢikliği  1 
       

5 2  

Onarım  1 
       

  1 

Tescil Kaldırılması  1 
     

3 
 

1 1 2 

Yasa DeğiĢikliği  2 
    

1 
  

 1  

Yıkım Ve Yeniden 

Yapılanma      
1 

   
   

Kat Ve Kütle DeğiĢikliği  
    

2 
   

2 2  

Parselin SatıĢı ve Ġfrazı  1 
       

1   

Proje Onayı ve Yardım  
      

1 
 

2  1 

Hâlihazır Hata 

Düzenlenmesi          
1   

Yapı Yoğunluğu 

Azaltılması          
 1  

Envanter No. Eksikliğinin 

Giderilmesi          
  4 

Kat Ruhsatı Ġsteği  
        

  1 

Parsele Yapılanma Ġsteği  
        

1   

Koruma Alanı 

Düzenlenmesi 
        3   

Toplam 9 5 1 
 

9 5 6 
 

21 13 9 

1989 planı sit alanına yönelik öneri yapılanma sunmamıĢ ve yoğunluğu düĢük 

tutmuĢken, 1997 planında her parsele bir yapılanma getirme çabası olmuĢ ve bu 

durum yoğunluğu artırıcı nitelikte olmuĢtur. 2008 planında ise öneri yapılanmalarda 

kütle, gabari ve konumsal olarak tarihi yapılara karĢı duyarlı davranılmaya 

çalıĢılmıĢ, yoğunluk alan genelinde azaltılmıĢtır. Sit alanı, yüksek katlı yapılanma 

baskısı altında bulunmasına rağmen her plan döneminde de yoğun olarak yüksek 

katlı yapılanma ve kat artırılma yönünde tadilat değiĢikliği talebi olduğu 

görülmektedir. Kent arazisinin az ve değerli olmasının getirdiği imar rantının, 

kentsel sit alanına sınırdaĢ olan parsellerde mevcut imar planının çok katlı 

yapılanma kararı arttırması, bu talepleri de arttırmıĢtır. Fakat kurulun birçoğunu 

onaylamadığı, tavizkar tutum içerisinde bulunmadığı gözlenmektedir. Yalnız 1997 
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planının getirdiği yapılanma koĢullarından sonra yoğunluğu azaltıcı eğilimde olan 

2008 planının incelenen plan değiĢikliklerinin gerekçelerine bakıldığında, mülk 

sahiplerine getirilen kazanılmıĢ hakların elinden alınması halk tarafından tutarsızlık 

olarak değerlendirilmiĢ, üç plan dönemi içerisinde ilk kez 2008 plan döneminde ilk 

kez parsele yapılanma talebinde bulunulmuĢtur. 

1989 planında mevcut kadastral yollar genelde aynı güzergâhta ve karakterde 

bırakılmıĢ, ancak gerekli olan kesimlerde, parsellere cephe vermeleri, çıkmaz 

olmamaları sağlanmıĢ, elverdikleri yerde geniĢletilmiĢlerdir. 1989 imar planında 

önerilmiĢ olan yol düzeni 1997 revizyon planda da genelde korunmuĢtur. Ancak 

1989 planının öngörüsüyle açılma imkânı bulunmayan ve 10 m. en kesitle önerilmiĢ 

SokakbaĢı Caddesi, yapılar korunarak ve imkân verdiği noktalarda geniĢ tutularak 

yeniden düzenlenmiĢtir. 2008 planındaki ulaĢım kararlarında, kentsel sit alanı 

sınırları içindeki alanlarda ―mevcut sokak dokularının korunması‖ ana 

belirleyicilerdendir. Bu kapsamda, alan içinde yer alan dar yollar, çıkmaz sokaklar 

imkân verdiğince korunmuĢtur. Her plan döneminde yola iliĢkin değiĢiklik talebinin 

olduğu, fakat 2008 plan döneminde, biraz önce bahsedilen tutum kaynaklı, bu talep 

üzerinde artıĢ olduğu görülmektedir. Ayrıca yola iliĢkin değiĢiklik taleplerinin bir 

kısmının kurgusunun halkın beklentilerine cevap vermemesinden kaynaklı 

olabileceğini düĢündürmektedir.  

Tescil durumları irdelendiğinde; 1989 yılı sit alanı içerisinde 42 sivil mimarlık 

örneği, 4 anıtsal eski eser tescillidir. Giresun‘da tescil edilen 87 adet sivil mimarlık 

örneği yapının 42‘si sit alanı içinde toplu olarak, 45‘i sit alanı dıĢında dağınık olarak 

bulunmaktadır (Uçkun, Okçuoğlu, 1989). 2008 planıyla kentsel sit alanında daha 

önceden tescillenmiĢ olan 43 adet sivil mimarlık örneği ve 4 adet anıtsal tescilli yapı 

sayısı 1997 yılında hazırlanmıĢ olan planda sabit kalmıĢ, 2008 yılı revizyon planı 

kapsamında 49 adet sivil mimarlık örneği ve 1adet anıtsal yapı tescili önerilmiĢ ve 

tescil önerilerinin 42 tanesi sivil mimarlık, 1 tanesi ise anıtsal olarak tescillenmiĢtir. 

Öneri olarak sunulan ve tescillenmeyen 7 adet geleneksel yapı için ise tekrar 

yapılanma olması durumunda mevcut yapılanma koĢullarının uygulanmasına karar 

verilmiĢtir. Koruma alanlarında ise; 1997 yılında sayısı değiĢmemiĢ olan 44 adet 

sivil mimarlık örneği tescilli yapıya, 2008 planı ile 4 adet sivil mimarlık örneği daha 

önerilmiĢ ve tescillenerek 48 adede çıkarılmıĢtır. Sonuç olarak; eski plan sınırında 

toplam 107 adet tescilli sivil ve anıtsal yapı, revizyon plan sonucu 150 adede 

çıkmıĢtır (Merkez ġehircilik, Erciyes Üniv. Mim. Fak., 2007) . Her plan döneminde 

değiĢikliğe uğradığı ve giderek artıĢ gösteren tespit-tescil iĢlemlerine dair her 3 plan 

döneminde tescil kaldırılması yönünde tadilat taleplerinin olduğu, fakat korumacı 

yaklaĢım sergileyen 2008 planında bu taleplerin arttığı görülmektedir.  

1997 yılı planı öncesi alana yönelik hâlihazır harita güncellenmiĢ olmasına rağmen 

1997 plan döneminde hâlihazır hata düzenlenmesi talebi olduğu görülmektedir. 

Kurula yapılan plan değiĢiklik taleplerinde direkt hâlihazır üzerindeki hata yönünde 

vurgu yapılmasa da birçok plan değiĢiklik talebinin raporunda da yapıldığı vurgu 

üzerine 1997 ve 2008 planında hâlihazır hataların yoğun Ģekilde yaĢandığı 

yönündedir. Aynı Ģekilde öneri talepler değerlendirildiğinde KAĠP ile mevcut durum 

uyuĢmazlıklarına da vurgu olduğu görülmektedir. 

2008 planı, diğer planlara kıyasla, 5226 sayılı kanunun da öngörüsüyle, halkı katılım 

toplantıları adı altında plan sürecine dahil etmeye çalıĢmıĢ, bilinçlendirme yönünde 
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adım atılmıĢtır. Yine 5226 sayılı kanun kapsamında fon ve kaynaklardan 

yararlanılması adına revize edilen 2008 planı, kentsel sit alanına yönelik 

iĢlevlendirmeye gitmiĢtir ve Tablo 2‘den 2008 dönemi plan değiĢiklik taleplerinin de 

bu yönde arttığı görülmektedir. 

Belediyeye yapılan ve henüz kurul gündemine taĢınmayan plan değiĢiklik 

taleplerinin de olduğu görülmektedir. Plan değiĢiklik taleplerinin meclis onayından 

geçtikten sonra kurul gündemine taĢınması için ekip imzası gerekmektedir.  

Belediyeyle yapılan görüĢme neticesinde, bu durumun bazı ekiplerde sosyolog 

bulunmaması ve dıĢarıdan bir sosyologla anlaĢılarak ekip çalıĢması yürütüldüğü ve 

bunun süreci sekteye uğratarak imza sıkıntısı yaĢattığı anlaĢılmaktadır.  

TK ve TVKYK ile yapılan görüĢmede, 2010‘da Giresun Belediyesi bünyesinde 

kurulan KUDEB‘in, halkı yönlendirme açısından, Kurulun Trabzon‘da 

bulunmasının yarattığı olumsuzluğu azalttığı, fakat onay merciinin Kurul olması 

dolayısıyla Kurul iĢleyiĢi açısından önemli bir değiĢiklik olmadığı anlaĢılmaktadır.  

4. Sonuç 

Giresun Zeytinlik Mahallesi Kentsel Sit Alanının koruma adına yaĢadığı tüm bu 

süreci kısaca değerlendirildiğinde: 

1989 Koruma Amaçlı Ġmar Planı ortalama yoğunluk, bahçe mesafeleri açısından 

olumlu sayılabilecek nitelikte bir plan olmasına karĢın hâlihazır hatalar içermesi, 

yıkılıp yeniden yapılanmaya imkân vermesi, uygulamada çıkabilecek sorunlara yol 

hazırlaması, öneri yapılanma sunmaması, ayrıca tarihi yol dokusunu zedeleyecek yol 

geniĢletmelerine gitmesi, alan içine bitiĢik nizam, geniĢ kütleli yapılanmalar 

önermesi gibi nedenlerden ötürü baĢarılı sayılacak bir plan olamamaktadır. 

1997 Koruma Amaçlı Revizyon Ġmar Planı 1989 planındaki hâlihazır hataları 

düzeltmeye çalıĢma çabasında bulunmuĢ olması açısından olumlu sayılabilecekken, 

hâlihazır hatalara bu dönemde de rastlanılmıĢ olması bu konuda yapılan çalıĢmanın 

yüzeysel kaldığını göstermektedir. Ayrıca 1997 planı neredeyse her parsele öneri 

yapılanma getirme çabası içerisine girmiĢ, yoğunluğu artırıcı nitelikte olmuĢtur. Bu 

durum konum, gabari ve kütlesel özellikler açısından tarihi nitelikli yapılara karĢı 

duyarlı davranılmadığı için alanı yıpratıcı nitelikte olması yanı sıra, rant kaygısı 

içerdiği için olumlu sayılabilecek bir tutum sergilemediğinden baĢarılı sayılabilecek 

bir plan niteliğinde değildir.     

2008 Koruma Amaçlı Revizyon Ġmar Planı öneri yapılanmalarda kütle, gabari ve 

konumsal olarak tarihi yapılara karĢı duyarlı davranmıĢtır. Ayrıca tescile değer 

yapılanmalara karĢı koruma önerileri getirerek daha korumacı bir yaklaĢım içine 

girmiĢ ve alan genelinde yoğunluğu azaltmıĢtır. Yine plan kararlarında yol 

dokusunun önemi üzerinde durmuĢ ve alanın geçirgenliğini sağlayacak paylaĢımlı 

yol önerisi getirmiĢtir. Aynı zamanda alanı turizmle bağdaĢtırmıĢtır. Bu durum artan 

bilinç düzeyiyle alan potansiyellerini değerlendirmek adında giriĢimlerde 

bulunulması, kültürel aktivitelerin canlandırılarak alana iĢlevsel canlılık katılması 

açısından olumlu sayılabilecekken, uygulama aĢamasında koruma kullanma 

dengesinin nasıl sağlanabileceği konusu ise bir açmazdır. Yine de 2008 planı tarihi 

çevre bilinci kaygısı taĢıyarak bu doğrultuda hareket ettiği için baĢarılı sayılabilecek 

bir plan olarak görülmektedir. 
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Giresun özelinde yaĢanan bu süreçte; katılım sürecinin verimsiz olması ve 

beraberinde plana yapılan müdahaleler, sit alanı sınırlarının belirlenmesindeki 

aksaklıklar, parçacıl yaklaĢımlar ile korumanın sadece sit alanı içinde düĢünülmesi 

ve kent bütünü ile iliĢkilendirilememesi gibi sorunlar ülkemiz genelinde de koruma 

konusundaki baĢlıca sorunlar olarak ortaya çıkmaktadır. 

Türkiye‘de koruma kavramının tek anıt korumasından baĢlayarak kentsel alan 

korumasına ulaĢtığı değiĢim incelendiğinde, uluslararası koruma modellerine uygun 

bir norma ulaĢma ve uluslararası sözleĢmeler ile uyum sağlama çabaları dikkat 

çekmektedir. Özellikle daha kapsamlı bir çalıĢmayla 2004 yılında mevzuatımıza 

giren 5226 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile ÇeĢitli 

Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun ile, tarihi çevre koruma 

sorununun bilinçlenme ve toplumsal örgütlenme sorunuyla eĢgüdümlü olması 

gerekliliğinden yola çıkılarak,  ―katılım‖ kavramı, koruma amaçlı imar planı 

süreçlerinde yer edinmiĢ ve katılım yasal bir zorunluluk halini almıĢtır. Bu çaba 

koruma amaçlı planlama çalıĢmalarına katılım kavramının girmesiyle olumlu bir 

giriĢim olmasına rağmen, katılımın sadece yasal bir zorunluluk olarak görülmesi ve 

katılımın etkin bir Ģekilde sağlanabilmesine yönelik araç ve yöntemlerin planlama 

sürecinin hangi aĢamalarında nasıl gerçekleĢtirileceğinin net tanımlanmaması bu 

çabayı uygulamada baĢarısız kılmaktadır. Tüm bunlar, planın yerel talepleri 

karĢılayamaması dolayısıyla aidiyet sorunu yaĢanmasına neden olmakta, 

benimsenmeyen plan kararları ise uygulama aĢamasındaki çok sayıda değiĢiklik 

talepleri ile önemli bir sorun olarak kendini göstermektedir.  

Halen süregelen koruma yaklaĢımları ve uygulamaları ile kente kimlik kazandıran, 

kültürel sürekliliği sağlayan tarihi çevrelerin atıl alanlar olmaktan kurtulmalarını 

sağlamak, onları canlandırmak ve yaĢanabilecek mekânlar haline getirmek yerele 

özgü niteliklerin canlandırılmasıyla sağlanabilir. Yürürlükteki koruma ile ilgili 

mevzuat, kültür ve tabiat alanlarına yönelik yapılacak uygulamalar için ilgili yerel 

yönetimlere büyük yetki ve kolaylık sağlamaktadır. Tarihi çevre koruma 

uygulamalarının yürütülmesinde kullanılmak üzere yaratılmaya çalıĢılan finansal 

kaynak kullanımı konusunda Giresun Belediyesi‘nin bu bilinçte giriĢimlerde 

bulunduğu görülmektedir. Fakat ülkemizde koruma kavramı henüz tam olarak 

içselleĢtirilememiĢtir. Yetkileri artırılan, ancak, koruma bilincinden yoksun olan 

yerel yönetimler, tarihi çevre korumaya yönelik giriĢimci bir tutumdan uzak 

kalmaktadırlar. Bu noktada, koruma uygulamalarındaki finansal kaynaklar 

konusunda verilecek eğitimler ve potansiyeli artırıcı yönde plan kararlarının 

geliĢtirildiği baĢarılı örneklere verilecek teĢvikler, yerel yönetimlere giriĢimcilik 

ruhu kazandırabilir.  

YaĢam alanımız olan kentler canlı bir organizmaya benzetilmekte ve kente özgü 

olan her bir kavramın ise yaĢayan bu organizmanın iĢleyiĢinde bir rolü olduğu ifade 

edilmektedir (Lynch, 1960). GeçmiĢle gelecek arasında bağ kurarak kentlerde 

aidiyet bilincini artıran ve kentlere kimlik kazandıran tarihi mekânlar, bu 

organizmanın iĢlerliği açısından büyük önem taĢımaktadırlar. Kültürel sürekliliğin 

sağlanması ve kentsel dokunun canlılığının sürdürülmesi adına tarihi çevrelerin 

sosyal, ekonomik ve fiziksel boyutları ile birlikte bütüncül olarak ele alınması 

gerekmektedir. Tarihi çevrelerin hem kontrol altına alınmasının ve hem de 

müzecilik anlayıĢının dıĢına çıkarılarak kentin yaĢayan bir parçası olarak 
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değerlendirilmesinin en önemli aracı ise planlamadır. Yürürlükteki koruma ile ilgili  

mevzuat, sit alanlarına yönelik koruma amaçlı imar planı yapılmasını 

öngörmektedir, fakat uygulamada nazım ve uygulama imar planlarından ayrı 

düĢünülmektedir. Bu yaklaĢımla yapılan koruma amaçlı imar planları kanunun 

belirlediği sit alanları ile sınırlı kalmakta, alanın kent bütünü içindeki yeri, tanımı, 

gelecekteki rolü ve iliĢkileri bir yana bırakılarak, bütüncül bir bakıĢ açısının aksine 

kentsel sit alanı özelinde kalan parçacıl planlamaya dönüĢmektedir. Oysa, koruma 

politika ve yaklaĢımları kentsel bütünün planlanması ile birlikte düĢünülmelidir. 

Korumaya kısa dönemli değil, ancak; etkili, kalıcı ve geliĢime açık olabilmesi için, 

orta dönemde daha geniĢ çerçeveden bakılması gerekir. Öncelikle korunacak ―alan‖ 

tanımı tekil yapılardan yapı gruplarına, çevre ölçeğine hatta fiziksel, sosyal, kültürel, 

tarihsel, ekonomik, vb. tüm özellikleriyle kent bütününe geniĢletilmelidir. Koruma 

olgusu salt bir saklama, koruma ve kollama kavramlarından çıkarılıp, ―koruma-

değerlendirme-geliĢtirme‖ kapsamında düĢünülmelidir ve parçacıl yaklaĢmak yerine 

―bütünleĢik kentsel koruma‖ kapsamında ele alınmalı ve bunun ilkeleri, yöntemleri 

ve araçları üzerinde tartıĢılmalı, yerele özgü çözümler bulunmalı ve sorgulanmalıdır. 

Amsterdam Bildirgesi‘nde (URL 2) yer alan bütünleĢik kentsel korumanın ilkeleri 

Ģu Ģekilde tanımlanmaktadır: 

-Mimarlık mirasının korunması kentsel ve bölgesel planlamanın amaçlarından birini 

oluĢturur. 

-BütünleĢik koruma hem yerel yönetimlerin sorumlu davranmalarını, hem de halkın 

katılımını gerektirir. 

-BütünleĢik koruma politikasının baĢarısı, toplumsal etmenlerin de hesaba 

katılmasını gerekli kılar. 

-BütünleĢik koruma, hukuki, ekonomik ve yönetsel önlemlerle desteklenmek 

zorundadır. 

-BütünleĢik koruma, restorasyon ve canlandırma için uygun yöntem ve beceriler 

geliĢtirmeyi zorunlu kılar.  

Bildirge, bu ilkeler ile, yukarıdaki tüm söylemleri destekleyerek, özelde Giresun 

kenti için, genelde ülkemiz için koruma uygulamalarında baĢarılı sonuçlar 

alınabilmesi için kentlerin ―bütünleĢik kentsel koruma‖ yaklaĢımı ile ele 

alınmalarının gerekliliğini ortaya koymaktadır. 
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Neoliberal Kentçiliğe Giden Yolu Neoliberal Planlama 

mı Çizecek? 
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Öz: Neoliberalizm sadece ekonomik ve politik dengesizlikler yaratmayan, çoklu coğrafik 

yapılarda ve mekânlardaki siyasi, ekonomik ve sosyal dönüşümleri de etkileyen günümüzün 

hegemonik paradigmasını ifade eder. Neoliberal bir kentte, kentli bireyin kişisel çıkarlarını 

maksimize etmek için oluşturduğu politika ve süreçler önemliyken, kent açısından, daha çok 

“standortlogik” olan neo-liberal bir kentleşme, kentçilik ve kentsellik mantığı ön plandadır. Bu 

mantıkta aslında mevcut güç ilişkilerini, kentsel mekânları, yaşam koşullarını ve kentlerin 

beklentisini karşılama ve dönüştürme kapasitesini en aza indiren bir doktrine doğru bir eğilim 

vardır. Bu eğilim, diğer yandan bir kentin hem fiziksel/mekânsal formu hem de kamu kapasitesi 

ile oluşmuş güçlü çıkarlarını yansıtan neoliberal bir sistem de üretmiştir. Sermaye odaklı bu 

yeni biçim, yarışabilirlik anlamında hiyerarşik küresel kent ağında „yer kapabilme‟ nin 

koşullarını belirlemeye çalışırken, sermaye birikiminin arkasındaki en uygun itici güçlerden biri 

olarak kentin yeniden üretimine ve yeni mekânsal, sosyal ve güçsel ilişkilerin oluşmasına da 

katkıda bulunmuştur. Bu çalışmada, yukarıda kısaca betimlenen neoliberalizmin kente, 

kentleşmeye, kentsel yaşama ve kentçiliğe olan etkileri ele alınarak, neoliberal kentin sınırları 

çizilmeye çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Neoliberalizm, neoliberal kentçilik, kentleşme, mekân, planlama. 

 

Abstract: Neoliberalism refers to today's hegemonic paradigm, that creating not only economic 

and political instability and affect structures and spaces on multiple geographic, political, 

economic and social transformations. In a neo-liberal city, while an urban individual's personal 

interests in order to maximize created by urban policies and processes is important, , but rather 

a "standortlogik" neo-liberal urbanization, urbanism and urbanity logic is the foreground for 

the city. In this logic, in fact, there is a tendency towards a doctrine to minimize of existing 

power relations, urban spaces, the living conditions, the capacity of meeting and transforming 

the expectation of cities. This trend, on the other hand, has produced a system of neo-liberal to 

reflect both the physical / spatial form and formed by the powerful interests of the city's public 

capacity. While this capital-oriented new form, trying to conditions of seizing a place on 

hierarchical global city network in terms of contestability, has also contributed to the creation 

of new spatial, social and power relations. as one of the most appropriate driving forces behind 

the accumulation of capitaland reproduction of the city. This study attempted to draw the 

boundaries of the neoliberal city and by considering effects of the city, urbanization, urban life 

and urbanism. 

Keywords: Neo-liberalism, neo-liberal urbanism, urbanization, space, planning.  
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1. Giriş  

“Neoliberalizm; belki gözü doymazdır ama kurşungeçirmez de değildir.” 

George (1999) 

Kentlerimiz bugün, hegemonik ve karmaĢık pazar güçleri yörüngesindeki bir 

küreselleĢme tarafından yaratılmıĢ arenalar gibidir; bu arenalarda mekân planlama 

ve tasarımdan çok, baĢka baĢat baĢkahramanların merhametine bırakılmıĢtır. Mekân, 

kapitalist sistemde  sermaye ve kapital döngüsü açısından ne kadar vazgeçilmez bir 

meta ise neoliberal politikalar açısından da -sermayenin dolaĢım hızını ve kapitalist 

sistemin karlılığını arttırmak amacına uygun olarak- o kadar vazgeçilmez bir öğedir. 

Neoliberalizm, Lefebvre‘nin dediği gibi, mekânı „yeniden keşfederek ve yeniden 

üreterek‟ onun devamlılığını sağlamıĢtır (Gottdiener, 2001).  

1970‘lerde neoliberal politikalar birçok ülkede uygulanmaya baĢlamıĢ, teknolojideki 

özellikle iletiĢim ve ulaĢım teknolojilerindeki ilerlemeler dünya ekonomisinin 

küreselleĢme özelliklerini artırmıĢ, bu süreçte dünya ekonomisi yeniden 

yapılanırken, hem kentsel alanlarda hem de kırsal alanlarda hızlı dönüĢümlerin 

yaĢanmasına neden olmuĢtur. Kentsel alandaki bu dönüĢümün en önemli özelliği ise 

emeğin yeniden üretiminin önceliğini yitirmesi, buna karĢın sermayenin 

desteklenmesine yönelik politikaların ön plana çıkması olmuĢtur (ġengül, 2001). Bu 

dönemde, kentsel mekânlar neoliberal küreselleĢme projesinin kurucu öğelerinden 

biri olurken, aynı zamanda, bu projenin iĢsizlik, mekânsal ayrıĢma, kentsel gerilim, 

mutenalaĢtırma gibi olumsuz sonuçlarının da en çok hissedildiği yerler olmuĢtur. 

Dünya genelinde, neoliberalizm kentlerde hala geniĢliyor, büyüyor ve farklı yerel 

koĢullar altında ve farklı biçimlerde, bir Ģekilde ortaya çıkıyor.  

Bugün, sermayenin birikim süreçleri açısından kentlerde egemen olma isteği 

neoliberal politikalar vesilesiyle daha yüksek bir ses tonuyla ifade edilmektedir.  

Neoliberal kentleĢme pratikleri çerçevesinde değerlendirildiğinde de, 

kentin yarıĢmacı kimliği ön plana çıkarılmakta, hem kentsel politikalar hem de 

tasarım, „kasıtlı ve politik bir pratik‟ e dönüĢtürülmektedir. Bunun sonucu olarak 

da, bugün, planlama ve tasarım uzmanlığı sadece neoliberal ve neokonservatif 

güçler tarafından değil, yeni bir fenomen gibi sunulan bir takım „post-planlama‟ 

yaklaĢımları tarafından da tehdit edilmektedir. 

Neoliberal politikaların uygulanmasında stratejik odaklar olarak görülen kentler, 

aslında demokrasi açısından da „yeni politik arenalar‟ olarak (Brenner & 

Theodore, 2003) görülebilir. Uygulamada neoliberalizm kentsel bağlama gömülü 

olduğundan, kontrolün ele geçirilmesinde, kentler sadece kurbanlar ya da avlar 

değil, aynı zamanda avcılar ya da aktörlerdir de. Her zaman ulusal, bölgesel ya da 

yerel bağlamlarda var olan kentlerin, neoliberalizm sonrası da kendine ait ve 

kendine has kurumsal ve politik parametreleri, özgün mekânsallıkları, yerel 

düzenleyici uygulamaları ve politik tartıĢmaları mutlaka olacaktır. 

Brenner, et al. (2010a:330) neoliberalizmi yerler, teritoryalar ve ölçekler arasındaki 

jeo-kurumsal farklılaĢmayı üreten, düzenleyici bir yeniden yapılanma biçimi olarak 

görmektedir. ÇağdaĢ politik ekonomik gelecek ile ekonomi mekânları (her türden ve 

ölçekte) arasında oluĢan bu biçimsel gerilim, sürtünme ya da kırılmalar bugün daha 

neoliberal bir yorumlamayı gerekli kılmaktadır. Sadece ekonomi-politik 
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dengesizlikler değil coğrafik yapılar da neoliberal dünyanın ana konularını 

oluĢturmaktadır. Ekonomik olguların ötesinde, çevresel bozulmalar, sosyal ve 

kültürel yer değiĢtirmeler de dengesiz bir coğrafik dağılım ve geliĢim 

göstermektedir. Bu ise hem bazı fırsatlar hem de bariyerler yaratmaktadır. 

2. Neoliberalizm Nedir? 

“Neoliberalizm, ikna etme kabiliyetiyle ve zorla her yere yayılmıştır.” 

Saad-Filho & Johnston (2005:2) 

Tüm küre üzerinde yer alan farklı kültürlerin insanları, farklı ekonomik düzeyler ve 

farklı politik duruĢlardan algılanan bir dünya hakkında „yeni‟ olan ya da „yeni 

sayılan‟ bir Ģey vardır. KüreselleĢmeyle de yarıĢan bu yeni Ģey, modern tarihin en 

önemli olgularından biri olan ve son 35-40 yıllık süreçte çok etkili olan 

„neoliberalizm‟ in hızlı yükseliĢidir. Neredeyse tüm ülkeler neoliberalizmi farklı 

versiyonlarıyla yaĢamıĢlar, en azından ona uyumlanan bazı politika ve pratikler 

geliĢtirmiĢler, isteyerek ya da zorunlu olarak kurumsal baskılara uğramıĢlardır 

(Harvey, 2005). Kuzey Amerika ve Batı Avrupa‘da muhafazakar yönetimlerin 

seçiminde, Latin Amerika‘da sert stabilizasyon politikalarının uygulanmasında ve 

Doğu Avrupa ile Sovyetler Birliği‘nin rejim değiĢiminde neoliberalizm doktrinleri 

derece derece „Keynesyen ilkeleri ile yer değiştirmiştir‟ (Campbell & Pedersen, 

2001) (ve doğal olarak liberalizm ile de). 

Neoliberalizmin bu üstün ya da hâkim olma görüngüsü bir dizi önemli sonuçla 

iliĢkilendirilebilir. En önemli köĢe taĢlarından biri neoliberalleĢmenin (neo-

liberalization) canlandırma haritasında ortaya konulan ―Chicago Boys‖ un (Chicago 

Üniversitiesi‘nin Latin Amerikalı ekonomi öğrencileri) Pinochet tarafından ġili‘ye 

davet edilmeleri ve toplumsalcılığı bir pazar ekonomisine dönüĢtürmelerinin 

istenmesidir. O dönemde, diğer önemli geliĢmeler olarak; Thatcher ve Reagan‘ın faz 

değiĢtirici rejimleri, Çin‘in pazar kapitalizmine doğru uzun soluklu yürüyüĢü, 

geliĢen dünyanın büyük kısmındaki yapısal ayarlama programları, katı Sovyet 

bloğundaki Ģok terapisinin oluĢturduğu pazar geçiĢi ile Bill Clinton ve Tony Blair‘in 

―üçüncü yol‖unun „neoliberal savunusu‟ önemli köĢe taĢları olarak sıralanabilir 

(Leitner et al., 2007: 313). 

Neoliberalizm en çok tanımlandığı biçimiyle, politik, sosyal ve ekonomik ayakları 

olan çok yüzlü, çok karmaĢık ve çoklu-mekânsal hegemonik bir paradigmadır. Bir 

yandan kurumsallaĢmıĢ kuralcı ilkeler seti olarak tanımlanırken (bireysel giriĢim 

özgürlüğü, güçlü özel haklar, serbest pazarlar, serbest ticaret gibi) (Campbell & 

Pedersen, 2001; Harvey, 2005:2), diğer yandan da, ağırlıklı devlet politikaları olarak 

tanımlanır: Liberalizasyon/dıĢa açılma, deregülasyon/serbestleĢtirme, özelleĢme ve 

depolitikleĢme/politika ile ilgisini kesme. 90‘lara kadar bu politikalar ailesi Ģimdi 

bile çok ünlü olan ―Washington Consensus / Fikir birliği‖ kavramı olarak sunuldu; 

ticari liberalizasyon, vergi reformu, mali disiplin, deregülasyon, doğrudan yabancı 

yatırımın kabulü vb. (Mudge, 2008; Savas, 2005; Williamson, 1993). 

Ekonomik açıdan bakıldığında, neoliberalizmin düĢünsel temellerinin 1930‘ların 

sonlarından bu yana Mises ve Hayek (Avusturya Ekolu), Ropke, Eucken, Muller-

Armack (Freiburg Ekolu) ve Friedman, Becker (ġikago Ekolu) gibi farklı ekollerden 

iktisatçıların geliĢtirdiği doktrinler çerçevesinde çizilmiĢ olduğu görülecektir. 
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ĠĢletmelerin uluslararası rekabet yeteneğini yükseltmek gerekçesi ile sermayenin 

hareket serbestisini ve karını arttırmayı, bu amaçla iĢgücü maliyetini düĢürmeyi 

öneren neoliberal stratejiye göre bireysel refahla birlikte, iktisadi büyümeyi ve 

dinamizmi sağlamanın formülü kuralsızlaĢtırma, esnekleĢtirme ve özelleĢtirme gibi 

yöntemlere dayalı bir piyasa özgürlüğüdür (Mütevellioğlu & Sönmez, 2009).  

Neoliberalizm, bilimsel ve popüler yazında çok yaygın olarak kullanılan bir terim 

olsa da, „tam olarak ne olduğu‟ sorusu hala yanıtlanamamaktadır. Brenner, Peck & 

Theodore (2010a) neoliberalizmi „yaramaz/şımarık‟ (karmakarıĢık yayılan, tutarlı 

olarak tanımlanamayan, deneysel olarak kesinleĢmemiĢ ve hala tartıĢmaya açık) bir 

tanım olarak betimlemekte ve „zamanımızın düzenleyici reformlarını anlamak 

için bir anahtar kelime‟ olarak görmektedirler (Brenner, Peck & Theodore, 

2010b). Smith (2008) ise neoliberalizmi 'ölü ama baskın' ilan etmiĢ ve bunu olası 

„post neoliberalizmler‟ in keĢfine ve eleĢtirisine yapılan bir baskı olarak görmüĢtür. 

Neoliberalizmin bir karmaĢık sorun olarak görülüp monolitik/yekpare bir varlık 

olarak tedavi edilmeye çalıĢılması, politik bir proje olarak baĢarısızlığı, kurumsal bir 

matris olarak melezlikleri ve ideolojik bir yapı olarak mutasyonları/dönüĢümü 

(Springer, 2010) aslında onun olumsuz bir olgu olarak görülmesine yol açmıĢtır. Bu 

olumsuz imaj, neoliberalizm düĢüncesinin kendisinin ‗krizde‘ olduğu imasına 

dayanmaktadır.  ‗-Ġzm‘in iĢaret ettiği anlam kavramı daha bir çıkmaz sokağa 

götürdüğü gibi, gerçek deneyimlerle bağlantısı olmayan teorik bir soyutlamayı da 

temsil eder; „neoliberalizm evrensel, monolitik ve dışsal süreçlerin, saf, 

paradigmatik ve statik bir yapısıdır‟ (Springer, 2013). Neoliberalizmin bu türden 

bir kavramsallaĢtırılması onun sistemik yetmezliğini ve kriz senaryolarına karĢı 

gerçekten savunmasız olabileceğini de göstermektedir (Kotz, 2009). 

Neoliberalleşme kavramı ise bağlamsal özellikleri iyi tanıyarak ve tanımlayarak bu 

durumu biraz değiĢtirir; çünkü neoliberalizm ile mevcut jeopolitik, sosyo-ekonomik 

ve hukuksal-kurumsal çerçevelerin gerekli olan eklemlenmeleri bu formların 

melezleĢtirilmesi / hibridizasyonu ve çoğulculuğu ile sonuçlanır (Springer, 2010; 

Ward & England, 2007; Willis et al., 2008).  

Serbest pazar kapitalizminin metastazı (hastalığın diğer organlara yayılması) tarihin 

ve coğrafyanın sonunu, ‗sınırsız bir dünya‟ nın zafer abidesi olan etkili bir dili ve 

hatta yeni bir çeĢit “düz dünya” yı ilan etmiĢtir (Friedman, 2005; Ohmae, 2005). 

Anderson‘a (2000:17) göre, neoliberalizm “dünya tarihindeki en başarılı ideoloji 

olmasa da, inkar edilemeyecek ölçüde dünyayı sarmış bir şeydir”. Harvey‘e 

(2005:2) göre, ―her yerde olsa‖ da, Saad-Filho ve Johnston‘a (2005: 2) göre, 

―neoliberalizm, ikna etme kabiliyetiyle ve zorla her yere yayılmıĢtır.‖ 

„Amerikanizasyon‟ ile çoğu kez eĢanlamlı kullanıldığından, Henwood‘a (2005: 2) 

göre, bu kelime genel anlamda her yerde olmayı anlatsa bile daha çok ―ABD‘de her 

yerde olmayı‖ anlatır. 

Araya bir de hem liberalizm hem de neoliberalizm ile birlikte geliĢen ve kırılan daha 

sosyolojik ve yönetim kavramı olarak post-liberalizm kavramı girmektedir. Foucault 

terminolojisinde bir yönetiĢimsellik olarak da tanımlanan kavram, kendi özgün 

(post-) politik akılcılığı, pratikleri, teknikleri ve aktörleri ile betimlenmektedir. Post-

liberal olarak tariflenen bir kentsel mekân ise „gündelik ve özelleştirilmiş post-
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kamusal mekânlar‟ üzerinden tanımlanıp, yaygın, parçalanmıĢ, çok yönlü ve 

görünmez bir mekân (de Cauter, 2002; Dawson, 2005) olarak da tariflenmektedir. 

Gerçekten de, bu paradigma ve özellikleri arasındaki yanyanalık durumu 

neoliberalizmin „hiç var olup olmadığı‟ nın sorgulanmasına bile yol açmıĢtır 

(Barnett, 2005). Neoliberalizmin gerçekten bir denge kompleksi olması, tutarlı ve 

sabit bir yapı olması, sınırlı bir son durum olmaması ya da tamamıyla çöküĢü -

baĢarısız bir sonuç olarak- pek de olası değildir; çünkü bu durumda ona verilecek 

isim neoliberalizm değil „post neoliberalizm‟ olacaktır (Peck et al., 2010). 

2007/2008 finansal krizinden sonra, neoliberalizmin kendisi tarafından 

keskinleĢtirilen çeliĢkileri önlemede yetersiz kaldığı ortaya çıkınca, eskisinden farklı 

öneriler ve farklı stratejiler gündeme gelmeye baĢlamıĢtır. Neoliberal krizi aĢmak 

üzere geliĢtirilen bu farklı uzlaĢma öneri ve stratejileri post neoliberalizm Ģapkası 

altında toplanmaktadır (Brand, 2011; Brie, 2008). Kavram ‗liberalizmin sonu‟ ve 

„devletin dönüşü‟ söylemlerinden farklı bir bakıĢ açısı vermekle birlikte, uygulanan 

farklı stratejilerin analiz edilebilmesini, yaĢanan „kırılma ve sürekliliklerin‟ 

tanımlanabilmesini ve neoliberal stratejideki değiĢimlerin ve değiĢen sosyal 

koĢulların dikkate alınabilmesini de sağlar (Brand, 2011:47). 

2.1. Liberalizmden Neoliberalizme Olan Dönüşüm 

“Neoliberalizm ile işimiz henüz bitmedi.” 

Dardot & Laval (2012) 

Liberalizmin ortaya çıkıĢından itibaren neredeyse 400 yıl sonra „neye dönüştüğü‟ 

ne yönelik bir sorunun yanıtlanması, Batı modernliğinin karmaĢık serüveninin 

analizini gerektiren; ancak Ģu temel saptamayı yapmayı da gerekli kılan bir 

durumdur: Bir düĢünce, iktisat akımı ve yönetim anlayıĢı olarak liberalizm her 

yönüyle oldukça „modern‟ bir nitelik taĢırken, „klasik liberalizme geri dönüş‟ 

mitiyle kendini kurmaya (belki de kurtarmaya) çalıĢan neoliberalizm, modernliğin 

çözülme sürecinden beslenmekte ve bizzat bu süreci daha da derinleĢtirmektedir. Bu 

tarihsel süreçte, klasik liberalizmin modernizm repertuarına katmıĢ olduğu tüm 

pratik ve normların anlamı da zorunlu olarak ve radikal biçimde değiĢmiĢtir ve 

değiĢmektedir. Liberalizmin repertuarındaki her kelime ancak modernliğin çözülüĢ 

süreci içinde anlam ve etki kazanmakta; her kelimenin anlamı bu süreçte zorunlu 

olarak dönüĢ(türül)mektedir.  

19. yy sonundan itibaren tüm modern tarihsel süreci eleĢtiren „neoliberal söylem‟ 

Ģemsiyesi altında artık hiçbir „liberal olgu‟ eskisiyle aynı anlama gelmiyor. „Eşitlik 

ve özgürlük şiarı‟yla ortaya çıkan liberalizm, uzun bir tarihsel süreç boyunca 

kurucu bir nitelik taĢıdı; büyük bir „siyasi irade‟ yoluyla da piyasa merkezli bir sivil 

toplum ve devlet düzeni kurdu. Doğa ve insanın metalaĢtırıldığı, „kendi yasalarına 

göre işleyen bir piyasa‟ fikri, Polanyi‘nin deyimiyle insanlık tarihinde görülmemiĢ 

„sınırsız ve kontrolsüz bir toplumsal değişime duyulan yobazca ve mistik bir 

anlayışı‟ temsil ediyordu (Polanyi, 1986). 

Yine de liberalizm modernitenin karmaĢık mantığı içine gömülerek neredeyse 20. 

yy‘ ın sonlarına kadar hegemonik olmayı baĢardı. Ancak liberalizm bu baĢarısını, 

yüzleĢtiği her tarihsel kırılma döneminde rakip ideolojilerle ulusal-popüler 
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hegemonik mücadele içine girerek hem onları hem de kendisini önemli ölçüde 

yenilemesine borçluydu.  

Ġkinci Dünya SavaĢı sonrası dönem, liberalizmin hegemonyasının iniĢe geçmeye 

baĢladığı dönem oldu. 1980‘lere gelindiğinde ise bu süreç, liberalizmin 

neoliberalizme dönüĢmesiyle sonuçlanmıĢtı. Sonuçta, önemli tarihsel evrelerden 

geçerek hızla derinleĢen ve neoliberalizmi küresel bir fenomen olarak öne çıkaran, 

tüm toplumsal yaĢamın ve kentlerin piyasa terimleri üzerinden algılandığı bir piyasa 

fetiĢizmi olarak „neoliberal bir tahakküm tarzı‟ ortaya çıktı
2
. 

Ġlk bakıĢta neoliberalizm, ikinci savaĢ sonrası refah devletinin toplumsal ve siyasi 

düzenlemelerine karĢı bir eleĢtiri olarak görünse de refah devletinin sınırlarına 

dayanmıĢ olan temel modern-demokratik değer ve pratiklerin tümüne karĢı radikal 

bir saldırıyı temsil etmektedir. Neoliberalizm de liberalizmin bir zamanlar yaptığı 

gibi topluma çok büyük bir müdahale yapmakla birlikte, bugün bu büyük iddia ve 

ona eĢlik eden „dönüştürücü güç‟ hiç de „hegemonik olma‟ özelliği taĢımıyor. 

Çünkü artık bu dönüĢüme eĢitlik ve özgürlük gibi klasik umutlar değil, giderek daha 

„barbarlaşan‟ tavır ve duyarlıklar eĢlik ediyor. 

Yine de neoliberalizmi liberalizm perspektifinden tanımlamak ve sınırlamak ĢaĢırtıcı 

biçimde zordur. Eğer liberalizm merkantalizme antipatisi ile tanımlanıyorsa, 

neoliberalizm de Keynesyenizme antipatisi ile tanımlanır (Peet et al., 2003). Eğer 

neoliberalleĢme, toplumsal yönetiĢim, sosyal kapital ve sosyal ekonomi (Jessop, 

2002a) gibi mekanizmalar tarafından sürdürülebilir oluyor ve çeliĢkileri 

yönetilebiliyorsa, neoliberalizmin de coğrafik ve kültürel varyantları/değiĢken 

biçimleri ile „yaratıcılık‟ı (Rose, 1999) farklı politik projelerle ve 

rasyonelleĢmelerle (Larner, et al., 2007) birlikte anılması gerekir. 

ġu anda „çökmekte olan‟ tarihsel sistem içinde bizzat liberalizmin ilke ve stratejileri 

içkin olarak var olduğu ölçüde, liberalizm kendi yıkımı üzerinden „kurucu‟ bir 

müdahalede bulunmak kapasitesini hızla yitiriyor. Hedefi tüm küre olan kontrol 

toplumu, çoğulluk ve tekilleĢme üzerinden esnek ve değiĢken ağlar yoluyla 

iĢleyerek, yeni ve karmaĢık bir takım disiplin aygıtlarının güçlenmesine ve 

genelleĢmesine de iĢaret ediyor (Hardt & Negri, 2001).  

Sonuçta, neoliberalizmi liberalizmden ayıran en temel nokta, tam da yukarıda tarif 

edilen konjonktürün, „kendiliğindenci ve doğalcı‟ liberal söyleme kıyasla, çok daha 

„müdahaleci‟ olmayı gerektirmesidir. Sadece ekonomik, mekânsal ve sosyal 

açılardan değil siyasi yönetimin de saygı göstermek ve tüm yönetim eylemini ona 

göre düzenlemek zorunda olduğu özerk bir varlık alanı olarak 'toplum ve kent' 

elbette ki neoliberalizmin değil liberalizmin bir keĢfidir. 

 

 

                                                 
2 Elbette ki, ‗neoliberalizm‘, bu tarihsel sürecin her aĢamasından sorumlu olan ya da her Ģeyi 

açıklayan bir öznenin adı değildir. Bu nedenle neoliberalizm kavramının, modernliğin 

çözülme sürecinin neredeyse tüm boyutlarını ifade eden bir kavram olarak aĢırı yüklenmiĢ 

olarak kullanılmaması gerekir. ‗Çağın ruhunu‘ en iyi yansıtan bir terim olabilir ancak bu 

çözülüĢ sürecinde neoliberalizm dıĢındaki etkilerin de payının olduğunu unutmamak gerekir.  
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3. Neoliberalizmin Kentleşmesi mi, Kentsel Neoliberalizm mi? 

“Neoliberalizm diye bir şey yoktur!” 

Barnett (2005:9) 

Kentler bugün, mali kaoslar, finansal kapitalin spekülatif hareketleri, çokuluslu ana 

birliklerin küresel yer seçim stratejileri ve hızla yoğunlaĢan yerellerarası bir yarıĢ 

tarafından karakterize edilen, yüksek oranda belirsiz bir „jeo-ekonomik çevrede ve 

çerçevede‟ tanımlanmaktadır (Swyngedouw, 1992). Bu giderek derinleĢen 

“küresel-yerel düzensizlik” (Peck & Tickell, 1994), kentleri de ekonomik metalar 

olarak tartıĢma potasına sokmaktadır. 

Kentsel yönetiĢim ve ekonomik yönetim söylemleri küresel sosyo-ekonomik 

yeniden yapılanmanın özgün hikâyesini fiilen inĢaa etmiĢ (Tombs & Whyte, 2003) 

ve bunun ötesine geçerek neoliberal bir piyasalaĢtırma stratejisini, sorumluluklarını 

bilmeyi ve giriĢimcilik hegemonyasını daha da arttırmıĢtır. Logan & Molotch (1987) 

kentteki bu çağdaĢ geliĢme kuralını bir “büyüme makinası” nın inĢası ile 

iliĢkilendirerek, kentler içerisindeki ve kentler arasındaki eĢitsizlikleri yeniden ele 

almıĢtır. Buradan hareketle, neoliberalizmin kentsel mekânsal forma etkisi, bir 

„yaratıcı yıkım süreci‟ olarak karakterize edilmiĢtir. Neoliberal ideolojinin 

gömülü/üstü örtülü amaçları ile gerçek etkileri arasında önemli bir ayrım olduğu 

düĢünülse de (Peck & Tickell, 1994), "gerçekte var olan neoliberalizm" (Brenner 

& Theodore, 2002) üzerinden düĢünüldüğünde, neoliberal doktrinin uygulamada bir 

mekânsal eĢitsizliğe ya da dengesizliğe yol açtığı kesindir. 

Kentler, neoliberalleĢmenin ön safındaki en önemli yerler (Peck & Tickell, 2002) 

olarak Fordizm sonrası coğrafik yeniden ölçeklendirmenin tahakkümü yoluyla ulus 

altı ve ulus üstü ölçeklere de etki etmiĢtir. Ulus-devletin "içinin boşaltılması" ve 

uluslararası rekabetin gerçekleĢtirilmesi stratejisinde kentler, giderek daha sorumlu 

aktörler haline gelmiĢtir. Yeni fikirler için birer üretim potaları da olan kentler, 

neoliberal kentsel politika gündemlerinin baĢarılı bir Ģekilde uygulanması hedefinde 

her zaman önemli bir anahtar rol oynamıĢtır. Bu türden neoliberalizmin baskın 

görünen durumunu tam olarak anlamak için alternatif vizyonlar ve uygulamalara 

dikkat etmek özellikle önemlidir (Gibson-Graham, 1996). Neoliberalizm, sadece bir 

büyüme makinası ya da sihirli değneği olan bir “makinadan tanrı (deus ex 

machina)”
3
 da değildir, ama yaĢamına liberalizmin bir inkârı olarak baĢladığını da 

hiç unutmamıĢtır. 

Neoliberalizmin sosyo-mekânsal olgu penceresinden bakıldığında, mekân aynı anda 

„mücadelenin ve siyasi stratejinin‟ önemli bir parçası ve parseli olan bir nesnedir. 

Böyle bir ana kavramsallaĢtırma altındaki ayrıĢmaları görmemek/görmezlikten 

gelmek ve mekânsallığın bir türüne ayrıcalık tanımak, ister istemez, ölçek açısından 

„sorunlu ve yetersiz‟ olacaktır. Mekânsallığın yönetiĢim ve politika yönünden 

sadece ekonomik değil „jeopolitik bir ideolojik‟ olgu olarak görüldüğü 

neoliberalizm, kentteki kentselliğin ve kentçiliğin de sınırlarını ve rollerini 

belirlemiĢtir denilebilir. Artan mekânsal mesafelerden iyice beslenen neoliberal 

eğilimler ve küreselleĢme süreçleri kentteki politikaların, kentlilerin ve onların 

                                                 
3 Antik Yunan tiyatrosunda sorunları çözmek üzere bir tanrıyı canlandıran karakterin bir vinç 

(machina) yardımıyla yukarıdan indirilmesi. 
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yaĢam çevrelerinin sürekli artan mekânsal uzanımlarını da yansıtır (Jessop, 

2002b:112). 

Neoliberalizm hem geliĢen hem de geliĢmekte olan ülke kentlerini birbirleriyle 

rekabet etmek zorunda bırakan kentsel yönetiĢim stratejilerine yol açmıĢtır. Artık, 

ülke yönetimlerinin en çok gereksinim duyulan yerlere fonları aktarması yerine, 

yerelliklerin mali açıdan kendine güvenen ve özel yatırım için rekabet etmek 

zorunda kalan yerler olması gerekmektedir. Bu nedenle, yatırım için elveriĢli bir 

ortam yaratılmasında arazi kullanımı ve bölgeleme ile ilgili düzenlemeler, 

vergilendirme, fonlar, sübvansiyonlar ve altyapı sağlanması amacı, öncelikle, 

kentsel geliĢme politikaları olarak ortaya konulmuĢtur. Böylece, dünya genelinde 

son kırk yıldır kentler üzerinde kentsel dönüĢüm, güzelleĢtirme, mutenalaĢtırma gibi 

adlar ile özellikle düĢük gelirli kent sakinlerinin milyonlarcasını „yer değiştiren‟ 

projeler yapılmaktadır. 

Neoliberalizm etkisindeki böyle bir kentin tanımlayıcı faktörlerini ve bundan 

beslenen kuramsal temelleri dört baĢlıkta ele almak olasıdır (Morrison, 2011:11) 

(Tablo 1). Ġlkin, neoliberal bir yönetiĢim türü olan eĢitlikçi liberalizmden çok, daha 

„girişimci‟ bir kentsel yönetiĢim modeline dönüĢüm (Hackworth, 2007:61) vardır. 

Bu Ģekilde, neoliberal yönetiĢim fonksiyonları daha liberal hükümler içeren bir 

sistem yerine, genel bir finansman rejimi ve kentler üzerinde oynayan/oynanan bir 

eylem biçimine (McDonogh, 2008:388) evrilmiĢtir. 

Ekonomik büyümeyi sağlamak için devlet harcamalarını kesme ve serbest piyasa 

güçlerini daha da özgürleĢtirmede Desfor & Jorgensen (2003:488) neoliberal 

gündemi önemsemektedir. Bu çerçevede, yerel düzeydeki egemen yönetiĢim eğilim, 

kamu-özel ortaklıklarının kurulması biçiminde gerçekleĢmiĢtir. Bu tür bir iĢbirliği 

biçimi kentten kente değiĢtiği gibi, "kent yönetimlerinden piyasa başarısızlıkları 

için merhem olmak yerine piyasa kolaylaştırıcıları olarak hizmet etmeleri 

beklenmektedir" (Hackworth, 2007:61). Bu nedenle, kamu-özel sektör ortaklığı, 

bir neoliberal kentin yönetimi açısından asal temellerinden biridir. 

Tablo 1. Neoliberalizm Etkisindeki Bir Kentin Karakteristikleri  

Tanımlayıcı Faktör Kuramsal Temel 

YönetiĢim GiriĢimcilik: 'Kamu-Özel Ortaklığı' 

Coğrafya Mekânsallık: ‗Mega Projeler‘ 

Demografi Dengesiz Büyüme: ‗KurumsallaĢmıĢ MutenalaĢtırma‘ 

Alternatifler Hegemonik Güç: 'TINA Sendromu' 

 

Bir neoliberal geliĢme/kalkınmanın „özgün coğrafyası‟ ikinci temel olarak ortaya 

konulmaktadır. GeliĢmiĢ kapitalist dünyadaki kentlerde mekânsallık bakımından 

gayrimenkul, ekonomik kalkınma için en önemli araçlardan biri haline gelmiĢtir 

(Fainstein, 2005:124). Hackworth Ģunu önererek bu fikre katkıda bulunmaktadır: 

―Gayrimenkul, artık yarı-özerk hale gelmiĢtir; çünkü kent ve sermaye bölgesel 

ekonominin geri kalanından bağımsız bir sektör olarak, daha fazla bağımlı bir hale 

gelmiĢtir‖ (Hackworth, 2007:77). Bu tür bir geliĢme çıktılarından en önemlisi 

kentsel 'mega-projeler' dir. Yüksek profilli, eski kenti (yeniden) geliĢtirme ya da 

mekânsal olarak düzeltme eylemi bir neoliberal kentin ikinci temelini oluĢturur. 
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MutenalaĢtırma/soylulaĢtırma diğer üçüncü önemli faktör olup, aslında biraz da 

neoliberalizmin nasıl yerelleĢebileceğini belirler. Kentsel bir ortamda 

mutenalaĢtırma büyük ölçüde, ekonomik ve sosyal yeniden yapılanma süreçlerine 

bakan bir „büyük pencere gibi‟ hareket eder (Hackworth, 2007:124). Özellikle, 

"ticari mutenalaĢtırma" -kurumsal gayrimenkulün sermaye katılımı- dengesiz 

büyüme için bir araç olarak görülür (Hackworth, 2007:126). Diğer bir deyiĢle, daha 

da zenginleĢme için mal-mülk geliĢtirme politikası neoliberal kentin üçüncü temelini 

oluĢturur. 

Bir neoliberal kenti tanımlamak için dördüncü ve son değerlendirmeli bileĢen, 

uygun politikaların ya da planlama alternatiflerinin varlığında ya da yokluğunda 

yatmaktadır. Neoliberalizm yukarıda da belirtildiği gibi, „görünüşte her yerde ve 

her şeyde‟, olma iddiasına rağmen, yerel göstergeleri durumdan duruma ve kentten 

kente göre değiĢmektedir. Hackworth (2007:200) neoliberalizmin asal baĢarısını, 

yaygın bir inanç üzerine kurulu olan, Thatcher‘ın adı çok çıkmıĢ ve kendi kendini 

besleyen "başka alternatif yok (there is no alternative-TINA)" argümanı 

üzerinden değerlendirmektedir. Dolayısıyla da, neoliberal bir kentin dördüncü ve 

nihai temelini hegemonik bir güç olarak „TINA sendromu‟ oluĢturur. 

3.1. Planlama ve Neoliberal Kentçilik 

"Neoliberalizm her yerdedir ve görünüşe göre de her şeydir."  

Hackworth (2007:xii) 

Neoliberal bir ajandada, artık plancılar da neoliberalizm ve kentle olan kavramsal 

iliĢkilerini yakından izlemeye baĢlamıĢtır: Kentler hakkında (Hackworth, 2007; 

Leitner et al., 2007), kentlilik hakkında (Ong, 2006; Sparke, 2006), geliĢme 

hakkında (Power, 2003), gibi. 

Planlama yazını ise neoliberalizm ile neoliberal kentçiliği ve kentselliği benimsemiĢ 

görünüyor. Susan Fainstein (2010) 'neoliberalizmin ideolojik zaferi' için bir 

alternatif olarak çeĢitlilik, demokrasi ve eĢitlik etrafında tanımladığı 'adil kent (the 

just city)' kavramını ortaya atarak, daha büyük sosyal faydalar pahasına ve 

ekonomik büyüme lehine mekânsal, siyasi, ekonomik ve mali kaynakların tahsis 

edildiğini savunmaktadır. ―Mekânsal Adaleti Aramak (Seeking Spatial Justice)‖ adlı 

eserinde Soja (2010) sosyal-mekânsal diyalektiğin kendinden emin / iddialı olarak 

tanınmasında ısrar ediyor, böylece ‗mekânsal‘ kavramı kentsel adaletin her tür 

biçiminin bir kurucu parçası olacaktır. Harvey (2008) ve Mitchell (2003), 

Lefebvre‘den etkilenerek, 'kent hakkı (right to the city)' kavramını yeniden 

canlandırmak için çalıĢıyorlar. Buna paralel olarak, Friedmann (2000) ve Amin 

(2006) de 'iyi bir kenti neyin oluşturacağı' sorusunu cevaplamaya çalıĢıyor. 

Planlama yazınında hızla geliĢen bu neoliberal eksen, plancılar için neoliberalizmin 

çağdaĢ kentler üzerindeki etkisinin hala önemli bir „endişe kaynağı‟ olduğunu da 

göstermektedir (Harvey, 2003; May, et al., 2005; Wilson, 2004; Antipode Special 

Edition, 2002; Jessop, 2000; MacLeod, 2000). Neoliberal ideolojinin temel ilkeleri, 

rekabetçi piyasalarda bireyin kullanılabilirliği eksenindeki bir ekonomik ve 

geliĢimsel yararlılık temeline dayanmaktayken (Brenner & Theodore, 2002; Gough, 

2002; Jessop, 2002a; Peck & Tickell, 2002; Peck, 2001), bu neoliberal stratejiler 
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yeni bir iĢlevsel mantık ve siyasi zorunluluklar yanı sıra „yeni kurumsal ve 

düzenleyici oluşumlar‟ da üretmiĢtir (Peck, 2003; Jessop, 2000). 

Kentsel neoliberalizmin varyasyonları ve coğrafi özelliklerini ortaya koyan birçok 

çalıĢma yapılmıĢ olmasına rağmen, Brenner ve Theodore‘un (2002) "Yeni 

Yerellikten Neoliberalizm Mekânlarına‖ adlı eserleri çağdaĢ kentsel süreçler ve 

formların karmaĢık topografyalarını önemli görmekte, Clive Barnett (2005) ise 

böyle bir topografyanın değerini sorgulamaktadır. Planlama ve neoliberal eksenli 

yaklaĢımların çoğu hala kuramsal olup, genelde devlet-merkezli bir bakıĢ açısı 

izlemiĢtir. Bir kaç istisnai durum dıĢında da olsa (May, et al., 2005; Larner & Craig, 

2005; Fraser, 2004; Wilson, 2004; Keil, 2002; MacLeod, 2002), neoliberal 

yönetiĢimin analizi ve kentsel deneyim eksenli bir neoliberal kentçiliğin maddi ve 

deneysel zemini arasında fazlaca bir ayrıklık vardır. 

Planlamada neoliberalizm söylemi, güçlü bir biçimde, neoliberalleĢmenin bağımlı 

opsiyonları üzerine olup, onun mekânsal yayılımı da yüksek oranda bağlama 

özgüdür. Bu nedenle, neoliberalizm ve planlama odaklı kavramsallaĢtırmaların hem 

yerel özelliklere hem de neoliberalleĢmenin kapsamlı özelliklerine sahip olması 

önemlidir.  

NeoliberalleĢme, çeĢitli mekânsal ölçeklerdeki yerler ve teritoryalar arasında, 

coğrafi açıdan dengesiz biçimde bir yayılmıĢlığı betimlerken, neoliberalizm, kentsel 

durumu/oluĢu, sosyal demokrasiyi yeniden düĢünmeyi ve zamanımızın düzenleyici 

rejimleri olduğunu anlamayı da sağlayan bir anahtardır. Neoliberalizm, pazar odaklı 

bir ekonomik büyüme ve elit tüketim uygulamaları için bir arena / yer olarak kentsel 

mekânı harekete geçirir, bunu yaparken de kamu plan ve projelerini uygulamaya 

geçiren „jeo-politik-ekonomik‟ bağlamı dönüĢtürür.  

Bu dönüĢümde kent planlaması, piyasa mekanizmalarının bozucusu olarak 

görülmektedir, böylece özel istemlerin ve kaynakların etkin tahsisi için bir tehdit 

olarak da görülebilmektedir. Neoliberal doktrinde hemen hemen tüm ekonomik ve 

sosyal sorunlara bir „pazar çözümü‟ vardır (Peck & Tickell, 2002). Bu yüzden de 

planlamanın konumu „ayrıcalıklı ve bağlam-bağımlı‟ dır. 

Planlama, bir yandan, neoliberalizmin tam zıttı bir Ģey olarak da görülebilir; 

neoliberal uygulama ile geri alınabilen ve hatta imha edilebilen bir Ģey. 'Neoliberal' 

ve 'planlama‘ kelimelerini yan yana koymak, en iyi haliyle garip ve en kötü haliyle 

ise bir tezat olarak görünüyor (Baeten, 2012). Planlama, bu açıdan, sadece kentteki 

'piyasa güçleri için bir kolaylaştırıcı‟ ya indirgenmiĢ olacaktır ki, bu da ancak 

nazikçe ya da otoriter bir biçimde gerçekleĢebilecek bir durumu anlatır. 

Kentteki özgün problemlere öncelik verildiğinde ve piyasa dostu yerlerin ya da 

mekânların üretimi gerektiğinde, neoliberalizm, baskıcı sosyo-mekânsal politikaların 

„iyileştirici bir kokteyli‟ (Wacquant, 2009), „kamusal alanın militarize edilmesi‟ 

(Davis, 1990) ve „kamusal alanların özelleştirilmesi‟ (Mitchell, 2003) yaklaĢımları 

üzerinden çağdaĢ mekânsal planlamanın „doğal ajandası‟ haline gelir (Baeten, 

2012).  

Uygulamada ise neoliberal ideoloji deneyimleri, kavramsal olarak politikanın 

gömülmesi ve yerin yeniden inĢası üzerinden tanımlanır (Brenner & Theodore, 

2002). Neoliberal manzara, kapsamlı ya da tartıĢmasız bir 'son-devlet‟ te ortaya 
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çıkmaz, ancak belirli sosyal, kültürel, politik ve ekonomik bağlamlarda ortaya çıkan 

krizin sürekli arabuluculuğunun bir sonucudur (Wilson, 2004; Peck & Tickell, 2002; 

Jessop, 2000; MacLeod, 2000). 

Neoliberal ideoloji kentsel geliĢimde rol oynayan aktörlerin yer aldığı pazarlarda 

kamu müdahalesine karĢı açık bir tavır almaktadır. Bu planlamayla iliĢkili neoliberal 

politikalara önemli bir bakıĢ sergilediği gibi, kentsel ekonomik kalkınma, altyapı 

sağlanması, ticari alanların yönetimi, konut ve mahalle yenileme üzerindeki 

etkilerini de haritalandırmaktadır, böylece plancıları profesyonel olarak kentsel 

yaĢamın diğer yönleri ile meĢgul etmektedir. 

Planlama pratiği içerisinde / uygulamada neoliberalizmin etkilerini doğru okumak 

için planların hazırlanma, algılanma ve uygulanma biçimlerine de bakmak gerekir. 

Neoliberal etki altındaki bir kentte plancılar mevcut güç iliĢkilerini etkileyen ve 

dönüĢtüren bir kapasiteyi minimize eden bir doktrinden hareket ederler ve böylece 

kentlerdeki yaĢam koĢullarını değiĢtirmeye/iyileĢtirmeye ve kentlerin baĢarısını 

artırmaya çalıĢırlar. Böylece neoliberal kentsel normlar hem yeni bir tahakkümlü 

mekânsal form hem de „çözülmüş bir kamusal kapasitesi olan yeni bir kentsel 

sistem‟ üretirler. 

4. Sonuç Yerine… 

Neoliberalizm belki sosyal yaĢam tasarrufunun, refah devletinin tekrar 

kurgulanmasının ve küreselleĢmenin karmaĢık süreçlerinin politik söylemleriyle 

bağlantı kurmak için en yararlı ve en uygun kavram olarak tartıĢılabilir. Hatta 

mekâna ya da kente neoliberal politikaların uygulanması, toplumsal bir yeniden 

üretimden çok, kapitalist üretimi ifade eden kentsel politikaların benimsenmesi ile 

paralellik gösterir (Smith, 2008). Bunun sonucu olarak, neoliberal politikalar her 

zaman kentsel ve bölgesel mekânsal planlama ile doğrudan iliĢkili olmuĢ ve derin 

mekânsal sonuçlar doğurmuĢtur. Böylece, kentsel politikalar sürekli olarak elit 

tüketim uygulamalarının oluĢ mekânları olan kentsel alanların iĢlev ve alan kullanım 

kararlarına doğru yüzünü dönmüĢtür. Bu dönüĢ sonucunda, neoliberal stratejiler, 

kentler ve mekânlarını sürekli biçimde „asıl olandan/olması gerekenden 

marjinale‟ ya da tam tersi bir Ģeye dönüĢtürmektedir. Maalesef günümüzde, 

neoliberalizm, „yaratıcı yıkım sürecinde‟ kentin her türden mekânsal ve ideolojik 

boĢlukları da dâhil, tüm damarlarına ve hücrelerine sızmayı baĢarmıĢtır. Bu sızma 

sonucu oluĢan yeni kentin adı neoliberal kent olmadığı gibi, bunu çözmeye çalıĢan 

planlama da neoliberal planlama değildir. 

OluĢturulmaya çalıĢılan yeni neoliberal kentsel sistem, aslında kapitalist-modernist 

sistemin üstüne giydirilen liberal kıyafetin yeniden dikilmesinden, kemerinin 

geniĢletilmesinden ya da paçalarının uzatılmasından baĢka bir anlama gelmez. 

Dolayısıyla da, neoliberal ideolojinin kentsel olanla karĢılaĢması ve meydan 

okuması yeni bir görüngü ortaya çıkarmadığı gibi, aksine neoliberal bir kentsel 

sistem yeni ĢiĢe ve yeni etiketle sunulan eski içecekten baĢka bir Ģey de değildir… 
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Öz: Dayanıklılık/ Esneyebilirlik çerçevesi yardımı ile küreselleşme etkisinde günümüz 

kentlerinde gerçekleşen değişimlerin (ve dönüşümlerin) sosyo-mekansal etkileri sorunsalı, 

küreselleşme ve neo-liberal politikalar etkisinde yaşama ve çalışma koşullarında gerçekleşen 

değişimlere farklı sosyal grupların dayanabilme ve kendini yenileyerek ayak uydurabilme 

sorunsalı olarak yeniden tanımlanabilir. Bu çerçevede dayanıklılığı yüksek olan sosyal 

grupların süreçten daha az etkileneceği, daha az olumsuz etki yaşayacağı, zaman zaman olumlu 

dönüşüm yaşayabilecekleri öne sürülmektedir. Bu bildirinin amacı öncelikle son zamanda sıkça 

kullanılmaya başlayan kentsel ve sosyal dayanıklılık kavramlarına dair kapsamlı ve güncel bir 

tanım getirmektir. Bildiri, daha sonra sosyal dayanıklılığı hangi unsurların belirleyebileceği ve 

hangi göstergeler ile ölçüldüğünü akademik yazındaki farklı ampirik çalışmalara dayanarak 

örneklemeyi hedeflemektedir. Son olarak eleştirel bir yaklaşım ile sosyal dayanıklılık 

çerçevesinin içerebileceği sorunlar ve kentsel çalışmalara katkıları da bildiri kapsamında 

değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Dayanıklılık, Kentsel Daynıklılık, Neo-liberal Kentsel 

Politikalar, Kentsel Değişim 

 

Abstract: The aim of this paperis to bring a clear and comprehensive explanation to the concepts 

of urban and socail resilience. The paper will further give an account of the determinants of 

resilience with reference to the literatüre. Finally it aims to conduct a critical discussion on the 
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1. Giriş 

Bu bildiride ‗dayanıklılık‘ ve/veya ‗esneyebilirlik‘ olarak Türkçeye çevrilen 

‗Resilience‘ kavramı üzerine kavramsal bir tartıĢma yürütmek hedeflenmektedir. 

‗Resilience‘ kelimesinin son yıllarda planlama ile iliĢkili pek çok alanda sıkça 

kullanıldığı gözlemlenmektedir. Sayısı dünya çapında hızla artan akademik 

çalıĢmalardan,  uluslararası kurum toplantı ve raporlarına, pek çok ortamda sıkça 

kullanılan bir kavram haline gelmiĢtir. Ancak kavramın kullanım alanları ve 

edindiği yeni tanımlara dair açıklamalara aynı sıklıkta rastlanamamaktadır.  

Kavramın kökeninin farklı disiplinlere dayanması, eski ve yeni kullanım biçimleri 

arasındaki iliĢkiyi kurmayı zorlaĢtırmaktadır. Bu bildirinin öncelikli amacı kavram 

üzerindeki bu açıklama eksikliğini gidermektir. 

‗Resilience‘ kavramını Türkçede tek bir kelime ile ifade etmek mümkün olmasa bile 

―dayanıklılık‖ ve ―esneyebilirlik‖ kelimeleri açıklayıcı olmaktadır. ―Esnek-uyum‖ 

deyiminin ve ―yeni koĢullara ayak uydurabilme‖ tanımının da kullanılması öne 

sürülebilir. Bugün planlama ve kent çalıĢmaları alanında kullanılma biçimi ile 

‗resilience‘ kavramı aslında tüm bu anlamları içermektedir.  

Kentsel esneyebilirlik/dayanıklılık kavramı, kentsel sistemlerin genellikle 

öngörülemeyen, farklı düzeylerden etki eden, farklı boyutlardaki dıĢ etkenler 

karĢısında yapısal özelliklerini kaybetmeden dayanabilme, bu dıĢ etkenler 

sonrasında değiĢen koĢullara uyum sağlayabilme ve kendilerini yenileyebilme 

özelliklerini anlatan bir kavramdır (Adger, 2000; Baud ve Hordijk, 2009; Nelson 

vd., 2007; Urban Resilience Alliance, 2007; Walker vd., 2004; Walker, vd., 2006;). 

Dolayısıyla, Ġngilizcede 'resilience' olarak tanımlanan kavram hem esneyebilirlik, 

hem dayanıklılık, hem de uyum sağlayabilme anlamlarını içermektedir. ―Esnek-

uyum‖ deyiĢi de bu sebeple kavramı anlamlı bir Ģekilde karĢılamaktadır. Yine de ilk 

duyuĢta daha anlaĢılabilir olan ve orijinaline daha yakın bir anlam çağrıĢtıran 

dayanıklılık kelimesini daha sık kullanmak tercih edilmiĢtir. Bildiri boyunca öne 

sürülen dört terim de yer yer kullanılmıĢ, hepsinde Ġngilizce ‗resilience‘ kavramı 

ifade edilmek istenmiĢtir. 

Bilimsel bir temsil modeli olarak ‗esneyebilirlik‘ çerçevesinin temel kabulünde tüm 

sistemlerin sürekli olarak değiĢikliklere ve dıĢ etkilere maruz kaldıkları ve bu 

etkilerin çoğu zaman öngörülemez olduğu bulunmaktadır (Holling, 1973; Armitage 

ve Johnson, 2006). Dolayısı ile kentsel sistemlerin beklenmedik etkilere karĢı 

dayanıklı ve esneyebilir olmaları kentlerin ve kentlilerin geleceği için önemlidir.  

Son yıllarda planlama alanında esneyebilirlik çerçevesinin önemini vurgulayan 

çalıĢmalar giderek artmaktadır (Eraydın ve TaĢan-Kok, 2013). Bugüne kadar 

gerçekleĢen çalıĢmalarda genellikle doğal afetler, iklim değiĢiklikleri gibi etkenlere 

karĢı ‗sosyal ve ekolojik sistemler‘ (SESs) olarak (Gleeson, 2008) kentlerin 

dayanıklılığı konusu tartıĢılmıĢ ve bu çerçevenin planlama süreçlerinde ve kentsel 

politikalarda göz önüne alınmasının önemi vurgulanmıĢtır (Godschalk, 2003). 

ÇeĢitli ölçeklerde insan yerleĢimlerini ele alan benzer çalıĢmalarda ekolojik 

dayanıklılık kadar sosyal dayanıklılığın da bu sistemlerin sürdürülebilmesi için 

önemi vurgulanmıĢtır (Adger, 1997, 2000; Berkes, Colding ve Folke, 2003; Pelling, 

2003).  
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2.Günümüz Kentlerinin Sorunları ve Kentsel Araştırmalar 

Bugün, neo-liberalizm sonrası olarak tanımlayabileceğimiz bir dönemde, kent 

araĢtırmalarında, kentlerin geçirdiği dönüĢüm ve değiĢimin yerel ve merkezi 

yönetimlerce nasıl yönlendirildiği ve bu süreçler sonucunda kentlerin ve kentlilerin 

yüzleĢtiği sosyo-mekansal ve sosyo-ekonomik etkiler üzerinde kapsamlı tartıĢmalar 

yürütülmektedir. Ancak; küresel neo-liberal politikalar doğrultusunda biçimlenen 

kentsel uygulamalar, projeler, yatırımlar sonucunda sıkça gözlemlenen gelir 

kutuplaĢması, mekânsal ayrıĢma, kentsel eĢitsizlik, yeni yoksulluk biçimlerinin 

oluĢması gibi sonuçların hangi kentsel iĢleyiĢler içinde üretildikleri ve farklı sosyal 

grupların nasıl etkileneceklerini nelerin belirlediği konuĢları çoğu zaman tam olarak 

açıklanmamaktadır.  

Günümüz kentlerinin, çok boyutlu karmaĢık süreçlerin yer aldığı karmaĢık sistemler 

oldukları görülmektedir. Bu kapsamda kentsel süreçlerin sosyo-mekânsal süreçler 

olarak ele alınması kaçınılmazdır. ĠĢte burada karĢılaĢılan sorun böyle sistemlerin ve 

süreçlerin nasıl temsil edileceği ve nasıl açıklanacağı sorunudur da. Kentsel 

süreçlerin sosyal boyutlarını tartıĢırken; kenti ve kentsel süreçleri tüm karmaĢıklığı 

ile (complexity), olumsal bir yaklaĢımla (contingency), çok boyutlu bir biçimde 

(multi-dimensionality), kentlileri iliĢki içinde, sosyal varlıklar olarak ele alabilmek 

gerekmektedir. Kentsel esneyebilirlik çerçevesinin bu gerekliliklere etkin bir Ģekilde 

cevap verebildiği ve yeni fırsatlar sunabildiği görülmektedir. 

2.1.Bir Çerçeve Olarak Sosyal ve Kentsel Dayanıklılık  

Planlama alanına dayanıklılık kavramı tüm insan yerleĢimlerini kapsamalıdır. Bu 

yüzden hem kentsel sistemleri hem kırsal sistemleri düĢünmek gerekmektedir. 

Ekoloji kökenli çalıĢmaların çoğu kırsal nüfusun yaĢadığı süreçleri ele aldığından 

planlama alanında sosyal esneyebilirlik kavramsallaĢtırması daha geniĢ bir 

tartıĢmaya olanak tanımaktadır. Sosyal dayanıklılık çerçevesi politikalar, 

uygulamalar ve dönüĢüm süreçleri ile bu süreçlerin sosyo- mekânsal etkileri 

arasındaki iliĢkiyi irdelemek üzere etkin bir kavramsal çerçeve ve açıklama modeli 

sunmaktadır.  

Kentsel dayanıklılık kavramı, kentsel sistemlerin ve kentlilerin genellikle 

öngörülemeyen çeĢitli dıĢ etkenler karĢısında yapısal özelliklerini kaybetmeden 

dayanabilme, bu dıĢ etkenler sonrasında değiĢen koĢullara uyum sağlayabilme ve 

kendilerini yenileyebilme özelliklerini anlatan bir kavramdır (Adger, 2000, Nelson 

vd., 2007). Dayanıklılık çerçevesi yardımı ile küreselleĢme etkisinde günümüz 

kentlerinde gerçekleĢen değiĢimlerin (ve dönüĢümlerin) sosyo-mekansal etkileri 

sorunsalı, küreselleĢme ve neo-liberal politikalar etkisinde yaĢama ve çalıĢma 

koĢullarında gerçekleĢen değiĢimlere farklı sosyal grupların dayanabilme ve kendini 

yenileyerek ayak uydurabilme sorunsalı olarak yeniden tanımlanabilir. Bu çerçevede 

dayanıklılığı yüksek olan sosyal grupların süreçten daha az etkileneceği, daha az 

olumsuz etki yaĢayacağı, zaman zaman olumlu dönüĢüm yaĢayabilecekleri öne 

sürülmektedir.  

KüreselleĢme sürecinin neo-liberal ajandası kapsamında yer alan kentsel iĢleyiĢler 

ve yeni tip uygulamalar kentlerin değiĢimini yönlendirmekte, etkilemektedir. Sürekli 

var olan bir kentsel değiĢim süreci, yaĢama ve çalıĢma koĢullarının değiĢimi kentli 

gruplar için yeni ve çeĢitli kırılganlıklar getirmektedir. Farklı kentli gruplarının 
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farklı ‗uyum sağlama kapasiteleri‘ (adaptive capacity‘), onların küresel etkiler 

altında sürekli yeniden biçimlenen kent ve değiĢen koĢullar ile baĢ etmelerini 

kolaylaĢtırır. Sosyal dayanıklılık çerçevesi yardımı ile küreselleĢme etkisinde 

günümüz kentlerinde gerçekleĢen değiĢimlerin (ve dönüĢümlerin) sosyo-mekansal 

etkileri sorunsalı küreselleĢme ve neo-liberal politikalar etkisinde yaĢama ve çalıĢma 

koĢullarında gerçekleĢen değiĢimlere farklı sosyal grupların dayanabilme ve ayak 

uydurabilmeleri sorunu olarak yeniden tanımlanabilmektedir. 

3. Sosyal Dayanıklılık Kavramını Tanımlamak 

Esneyebilirlik ya da dayanıklılık kavramı, ilk olarak ekoloji alanında sunulan tanımın 

kentsel bağlama uygulanması ile ortaya çıkmıĢtır. Ekoloji alanında C.S. Holling 

(1973) tarafında ortaya konan kavram, sistemlerin her zaman için önceden 

tanımlanamaz ve öngörülemez olacak gelecek değiĢimleri kaldırabilme, tehditlerle baĢ 

edebilme ve uyum sağlayabilme yeteneğini tanımlayan faydalı bir özellik olarak 

açıklanmıĢtı. Esnek-uyum kavramının kentsel bağlamda kullanılmasında kentler 

sadece ekolojik değil, ―Sosyal-Ekolojik-Sistemler‖ olarak ele alınmıĢtır (Adger, 2000; 

Walker vd., 2004). Bu kavram özellikle doğal afetler, kuraklık, iklim değiĢimi gibi 

ekolojik süreçler etkisinde çeĢitli yerleĢimlerin ve toplulukların kendilerini nasıl 

sürdürebileceklerine dair tartıĢmalarda kullanılmıĢtır. (Berkes ve Folke, 1998; Adger, 

2000; Folke ve Carpenter, 2000; Abel, vd., 2006). 

Kentsel dayanıklılık kavramı kentsel sistemlerin genellikle öngörülemeyen dıĢ 

etkenler karĢısında (stresler, Ģoklar, bozan-etkenler, vb. olarak da adlandırılır), yapısal 

özelliklerini kaybetmeden dayanabilme, değiĢim/etken ile baĢ edebilme, değiĢimi 

kaldırabilme (hazmedebilme); bu dıĢ etkenler sonrasında değiĢen koĢullara uyum 

sağlayabilme, kendini toparlayabilme ve yeniden yapılanabilme, kendini 

yenileyebilme özellikleri ile tanımlanmaktadır. (Adger, 2000; Urban Resilience 

Alliance, 2007;  Baud ve Hordijk, 2009; Berkes, Colding and Folke, 2003; Gunderson, 

2000; Holling 1973). ‗Dayanıklılık‘ kavramının bugünkü tanımında yapılan önemli bir 

vurgu sistemlerin yapısal özelliklerini kaybetmeden olumlu yönde geliĢim 

sağlayabilmelerinin dayanıklılıklarına koĢut olduğudur (Nelson, Adger ve Brown, 

2007; Walker, Salt ve Reid 2006; Walker vd., 2004). 

Esnek-uyum kavramını aslında bir düĢünce çerçevesi olarak kabul etmek mümkündür. 

Kentsel esneyebilirlik kavramı aslında tek ve sabit bir durumu ya da özellikleri 

tanımlamamaktadır. Farklı dıĢ etkenler, tehditler ve stresler karĢısında sistemlerin 

uyum yeteneğinin önemini vurgulamaktadır. Uyum sağlayabilmek, temel bazı 

unsurları içerse bile bunların tam olarak ne olacakları karĢılaĢılan duruma göre 

değiĢmektedir. Farklı özellikler farklı koĢullarda kentsel sistemlerin ya da kentlilerin 

dayanıklılığını destekleyebilir. (Folke vd., 2002) Özellikle kentsel bağlamda 

yürütülmüĢ olan kavramsal ve görgül çalıĢmaların birçoğunda esneyebilirlik bir 

çerçeve, bir düĢünce biçimi olarak, ele alınmıĢtır. Kentsel esneyebilirlik çerçevesinin 

planlama alanında kullanımı da yine ekolojik süreçler etkisinde, doğal afetler gibi 

büyük Ģoklar sonrasında kentlerin dayanıklılığını tartıĢabilmek üzere geliĢtirilmiĢtir 

(Berkes vd., 2003; Nelson vd., 2007; Baud ve Hordijk, 2009).  

Sosyal esneyebilirlik kavramı ise kentlilerin yaĢam koĢullarında karĢılaĢtıkları 

değiĢim, tehdit ve Ģoklarla baĢ edebilme ve yaĢam koĢullarını sürdürebilme 

yeteneklerini ifade etmektedir (Adger, 2000; Pelling, 2003). Sosyal esneyebilirlik, 
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kentlilerin birey ya da grup olarak değiĢen koĢullara karĢı, kendilerini yenileyerek ve 

geliĢerek uyum sağlayabilme özelliği olarak tanımlanabilir. Bu bildiride dikkat 

çekilmek istenen konu ise kentlilerin uyum kapasitelerinin uygulanan politika ve 

projelerin kendileri için doğuracağı sonuçların ne olacağını belirliyor olduğudur.  

Farklı grupların sahip olduğu ‗uyum kapasitelerini‘ sosyal dayanıklılığı tanımlayan 

temel bir özellik olarak ele alabiliriz (Nelson vd., 2007). Nelson ve diğerlerinin 

(2007: 400) açıklamalarına göre uyum yeteneği (adaptive capacity) sahip olunan 

kaynaklarca temsil edilmektedir ve bu kaynaklar da sermaye, teknoloji, bilgi, eğitim, 

sosyal sermaye gibi kaynaklardan oluĢur. Bu kaynaklara hem sahip olmak, hem de 

eriĢebilir olmak uyum sağlama yeteneğini geliĢtirecek özelliklerdir. Bu kaynakların 

yanı sıra katılım, sosyal uyum ve sosyal sermaye de sistemlerin sahip olması 

gereken önemli özelliklerdendir (Pelling, 2003). Dayanıklılık ve esneyebilirlik 

sağlayan uyum yeteneği sadece sistemlerin sahip olduğu özelliklerden 

oluĢmamaktadır, burada sistemleri oluĢturan toplum ya da bireylerin geliĢtirdikleri 

stratejiler de önemli bir role sahiptir (Bradley ve Grainger, 2004). 

Bireylerin/toplumların geliĢtireceği ve kendilerine dayanıklılık sağlayacak bu 

stratejiler karĢılaĢılan tehdit ve dıĢ etkenlere göre farklılaĢacaklardır. Bu konuyu 

Nelson ve diğerleri (2007) kendi kendini örgütleyebilme ve öğrenme kabiliyetleri ile 

açıklamaktadırlar. Pelling‘ in (2003) özetle belirttiği gibi esneyebilirlik sağlayan 

unsurlar özetle kaynaklara, haklara ve ‗varlık‘ değerlerine eriĢim ile açıklanabilir.  

Tüm bu açıklamalar üzerinden esnek-uyum kabiliyeti için üç unsurun önemli 

olduğunu söyleyebiliriz; bunlar neye sahip olunduğu, nelere eriĢimin olduğu; 

yaratıcılık yeteneği, diğer bir deyiĢle ne icat edildiği ve son olarak ne kadar 

esneyebilindiği. 

3.1.Dayanıklılık Kavramının Temel Özellikleri 

Dayanıklılık çerçevesinin günümüzde bilimsel çalıĢmalardaki kullanımının bir dizi 

değiĢmez özelliği vardır. Bunlardan ilki dayanıklılık çerçevesinde değiĢimin 

vazgeçilmez sayılmasıdır. Bir bilimsel çerçeve olarak, özellikle kent bağlamında 

dayanıklılığın güncel süreçleri açıklamada etkin olmasının sebeplerinden biri bu 

kabule dayanmaktadır. DeğiĢim sistemlerin geliĢiminin değiĢmez bir parçasıdır 

(Holling, 1973; Maguire and Cartwright, 2008). DeğiĢim olgusunu vazgeçilmez 

saymak olumsal ve çok boyutlu bir bakıĢ açısını araĢtırmacılara sağlamaktadır. 

DeğiĢim olgusunun yanı sıra her ‗sistemin‘, yani planlama bağlamında farklı 

ölçeklerdeki yerleĢim alanlarının, farklı özelliklere ve özgünlüklere sahip olduğunu 

da kabul etmek gerekmektedir. Dayanıklılığın tek ve her koĢulda iĢe yarayan bir 

reçetesi yoktur. Her zaman geçerli olacak doğru ve yanlıĢlar, iyi ve kötüler 

belirlemez. Uyum sağlayabilmek, temel bazı unsurları içerse bile bunların tam 

olarak ne olacakları karĢılaĢılan duruma göre değiĢmektedir. Farklı özellikler farklı 

koĢullarda kentsel sistemlerin ya da kentlilerin esneyebilirliğini destekleyebilir. 

(Folke vd., 2002; Folke, 2006; Walker vd., 2004) Böylelikle dayanıklılık kavramı 

olumsallığı da vazgeçilmez kabul etmektedir. Kısaca, Dayanıklılığın evrensel 

kuralları ve reçeteleri yoktur, ancak dayanıklılığı arttıran temel sistem özellikleri 

belirlenebilir. Burada özellikle vurgulanmak istenen, dayanıklılık sağlayan 

unsurların farklı bağlamlarda, farklı sistemler için ve farklı dıĢ-etkenler karĢısında 

değiĢtiğidir (Maguire and Cartwright, 2008). Bu anlamda dayanıklılık çerçevesi de 

bir esnekliğe sahiptir ve farklı bağlamlarda farklı koĢullara ve yerelliklere 
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uygulanabilir ve bir araĢtırma modeli olarak kabul edilmelidir. Dayanıklılık 

çerçevesini tanımlayan ikinci unsur sistem kapasitelerinin dayanıklılığın temel 

koĢulu olmasıdır. Sosyal esneyebilirlik kavramı aslında tek ve sabit bir durumu ya 

da özellikleri tanımlamamaktadır. Farklı dıĢ etkenler, tehditler ve stresler karĢısında 

sistemlerin uyum yeteneğinin önemini vurgulamaktadır.  

Dayanıklılık bir sistem özelliğidir (Holling, 1973). Sistemlere, öngörülemez etkiler 

ile baĢ etme kabiliyetini, dıĢ etkiler ile karĢılaĢtıktan sonra kendilerini yeniden 

olumlu bir Ģekilde yapılandırmalarını sağlayan; ama bunu yaparken yapısal 

özelliklerini korumalarını sağlayan bir özelliktir (Folke, 2006). Dayanıklılık özelliği 

geliĢtirilebilinen bir özelliktir (Berkes, Colding and Folke, 2003). 

Dayanıklılık çerçevesi bir düĢünce biçimidir. Özellikle kentsel bağlamda yürütülmüĢ 

olan kavramsal ve görgül çalıĢmaların birçoğunda esneyebilirlik bir çerçeve – 

düĢünce biçimi olarak ele alınan kentsel esneyebilirlik çerçevesinin planlama 

alanında kullanımı da yine ekolojik süreçler etkisinde, doğal afetler gibi büyük 

Ģoklar sonrasında kentlerin dayanıklılığını tartıĢabilmek üzere geliĢtirilmiĢtir 

(Berkes vd., 2003; Nelson vd., 2007; Baud ve Hordijk, 2009).  

Dayanıklılığın hedefi ‗sabitlik‘ (stability) değildir. Erken dönem, ekolojik 

dayanıklılık çalıĢmalarında sistemlerin Ģoklar sonrası bir önceki konumlarına (denge 

noktasına) dönmesi dayanıklılığı tanımlarken, bugün gelinen noktada, sitemlerin de 

değiĢen, iyileĢebilen, geliĢebilen yapılar olduğu görüĢü önem kazanmıĢ ve her kriz-

Ģok-stres sonrası sistemlerin kendini yeniden organize etmesi, değiĢime ayak 

uyduracak Ģekilde kendini yeniden düzenlemesi daha olumlu kabul edilmiĢtir 

(Folke, 2006). Böylece sistemlerin birden çok denge noktası olabileceği kabul 

edilmiĢtir. Tüm bu özellikleri sayesinde dayanıklılık çerçevesi günümüz kentlerinde 

yaĢanan çok boyutlu süreçleri ele alabilen karmaĢık bir yaklaĢımdır. Yeni pek çok 

çalıĢmada bu çerçevenin kullanılmaya baĢlaması sebebi budur. 

3.2.Ekolojik Dayanıklılıktan Sosyal Dayanıklılığa: Bir Tanım Önerisi 

Aslında dayanıklılık kavramının tüm kullanımlarında sistem – değiĢim – 

kapasiteler/kırılganlıklar üçgeninde bir ele alıĢ vardır. Açıklama modelinin 

temelinde sistem anlayıĢı yatmaktadır. Dayanıklılık çalıĢmalarının baĢlangıcında 

sistem tanımı sadece ekolojik bir tanımdır. Ekolojik sistemlerin bireyleri biyolojik 

canlılar olarak tanımlanmaktaydı. Dayanıklılık aynı zamanda psikoloji alanında da 

önemli bir terim, çalıĢma alanıdır. BU disiplinde de bireyler birer sistem gibi 

alınabilir. Psikoloji alanında dayanıklılık halen çokça kullanılan bir kavramdır. Ve 

yine benzer bir tanım ile değiĢikliklere uyum sağlayabilmek, Ģokları atlatabilmek 

anlamında kullanılmaktadır. 

Çevre bilimleri alanında ilerleyen çalıĢmalarda, ekolojik süreçler ile insan 

toplumlarının ayrıĢtırılamaz içiçeliği göz önüne alınınca sistem tanımı sosyal-

ekolojik sistemler (S.E.S.s) olarak geniĢletilmiĢtir (Gleeson, 2008). Bu çerçevede 

yürütülen sayısız çalıĢmada ekolojik krizler ve doğal afetler etkisinde ekosistemlerin 

olduğu gibi insan toplumlarının etkilendiği göz önüne alınmıĢ. Aynı zamanda insan 

topluluklarının da ekosistemlere yaptıkları etkinin göz önüne alınması gerektiği 

vurgulanmıĢtır. Örneklendirmek gerekirse, kuraklık insanların yaĢam koĢullarını, 

yaĢam ve kazanç kaynaklarını etkilediği gibi; insanların kentsel alanlarda 

kullandıkları doğal kaynaklar, küresel ölçekte çevreyi tüketerek küresel ısınmaya 
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sebep olmaları kuraklık gibi çevresel süreçleri etkilemekte, tetiklemektedir. Ekolojik 

çerçevedeki dayanıklılık çalıĢmaları da bu içiçelik üzerine kuruludur. Ama bu 

yaklaĢım kentlerin çok boyutluluğunu ve kentlerde karĢılaĢılan sosyal sorunların 

çeĢitliliğini içermekte yeterli değildir. Sistem tanımını planlama bağlamında kentsel 

ve kırsal sistemler olarak yaptığımızda dayanıklılık çerçevesinin kapsamı 

zenginleĢmektedir.   

Özellikle kentsel bir sistem tanımı hem çevresel, hem sosyal, hem mekânsal 

süreçleri içerir. Ama her Ģeyden önce, ağırlıklı olarak sosyo-mekansal süreçler 

içerdiğini söyleyebiliriz. Özellikle de dayanıklılık kavramını en çok kullanıldığı, 

gündeme gelmesini sağlayan ekolojik bağlamdan daha karmaĢık olan kent 

bağlamına taĢıyarak ele almaya baĢladığımızda zaman zaman sorgulanması olası 

olan biyolojik analoji fikrinden kurtularak baĢlı baĢına yeni bir araĢtırma modeli 

fikrine yaklaĢılmaktadır. Bu konuyu açmak gerekirse; kavramın ekoloji – biyoloji 

alanındaki çalıĢmalarda ortaya konmuĢ olması planlama çalıĢmalarının öznesi olan 

bireylerin sosyal özneler olarak değil sadece fizyolojik/biyolojik olarak tanımlanıyor 

olma Ģüphesini doğurabilir. Oysa bugün planlama ile ilgili tüm çalıĢmalarda insanın 

fizyolojik bir canlı olmanın yanı sıra sosyal ve iletiĢimsel bir varlık olarak 

tanımlaması gerektiği sorgulanamaz. Toplum içinde bireyler iletiĢim içinde, 

kültürler geliĢtiren, bilgi biriktiren, üreten ve aynı zamanda politik bir varlık. Bu 

durumda bugün kentsel ve/veya sosyal dayanıklılık çerçevelerinin ontolojik 

kabullerinin de bu doğrultuda olması gerekliliği vazgeçilmez bir ilke olmalıdır. 

Dayanıklılık çerçevesini kullanan çoğu çalıĢmada benzer bir yaklaĢım olduğu 

gözlemlenmekte, bu sebeple biyolojik analoji eleĢtirisi geçerliliğini yitirmektedir. 

Sosyal dayanıklılık tanımı ile ise hem bireylerin hem de toplumsal yapıların ve 

kurumların dayanıklılığından bahsedilmesi gerekmektedir. Sosyal dayanıklılık 

içinde bireyler söz konusu olacaktır ancak sistem tanımı hem bireyleri hem bireyler 

arası iliĢkileri kurgulayan formel ve enformel kurumları içermelidir. Sosyal 

dayanıklılık tanımı tek tek bireylerin âdem-i merkeziyetçi (atomik) davranıĢları ve 

tecrübelerinden oluĢmamalı, bireylerin davranıĢlarını etkileyen ve yönlendiren tüm 

iĢleyiĢleri hesaba katabilmelidir. 

Dayanıklılık çerçevesinin ikinci ayağını değiĢim ve dıĢ etkenler oluĢturmaktadır. DıĢ 

etkenler ve tehditler çoğu zaman önceden kestirilemezler. Sistemlerin dayanıklılığını 

oluĢturacak unsurlar da karĢılaĢtıkları dıĢ etkenlere ve tehditlere göre farklılık 

gösterecektir. DeğiĢime sebep olacak etkenler farklı çalıĢmalarda belirtildiği üzere 

yavaĢ ilerleyen, stres yaratan, kendini bir anda göstermeyen ama süregelen 

(oluĢumlar) gibi arka plan (background) süreçler (Pelling, 2003) olabileceği gibi; ani 

bir Ģekilde ortaya çıkan Ģoklar, krizler, afetler, ve benzeri gibi de olabilir. Akademik 

yazında insan yerleĢimleri/kentler bağlamında tartıĢılan iki temel dıĢ etken vardır. 

Biri çevresel etkenlerdir. Bir diğeri ise savaĢ, terör ve güvenlik krizleridir (Coaffee, 

2009; Coaffee, Wood ve Rogers, 2009). Oysa ki, günümüz kentlerinde kentlilerin 

karĢılaĢtığı ya da karĢılaĢabilecekleri tehditler ekolojik tehditlerle sınırlı değildir. 

Kentsel esneyebilirlik çerçevesini ekolojik tehdit ve sorunların ötesine taĢıyarak 

günümüzde kentlileri etkisi altına alan ve tehdit edebilen baĢka süreçlerden de 

bahsetmemiz gerekmektedir.  

Bunlardan en önemlisi küreselleĢmedir (Aggarwal, 2006; Armitage and Johnson, 

2006; Baud and Hordjik, 2009; Christoperson, Michie and Taylor, 2010; Folke et 
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al., 2002; Gleeson, 2008, Hudson, 2010). KüreselleĢme günümüzde pek çok kenti 

etkisi altına alan bir süreçtir. Ancak küreselleĢmeyi kendi içinde, bağımsız bir süreç 

olarak ele almak düĢmeye eğilim gösterdiğimiz bir yanılgıdır. KüreselleĢmeyi 

temelde neo-liberal pratiklerin yaygınlaĢmasını içeren bir süreç olarak kabul 

edebiliriz. KüreselleĢme genel anlamda küresel ekonomik düzenin yaygınlaĢması 

olarak kabul edilebilir ve özellikle de bu yolla kentleri etkiler. Kentler aslında 

sürekli bir değiĢim içinde olan sosyo-mekânsal olgular, karmaĢık sistemlerdir. 

Günümüzde kentlerin geçirdikleri değiĢim temel özellikleri ise özellikle küresel 

süreçler ile iliĢkilendirilmektedir. Bunun sebebi küresel süreçlerin, özellikle 

ekonomik küreselleĢme yolu ile pek çok kenti etkisi altına almasıdır.  

KüreselleĢmenin kentlere olan etkileri hükümetlerin çeĢitli alanlarda gerçekleĢtirdiği 

deregülasyon politikaları, sermaye, bilgi ve metanın özgür dolaĢımı ve değer 

yargılarında gerçekleĢen değiĢimler yolu ile hareket etmektedir. Ekonomik ve 

mekânsal neo-liberal yeniden yapılanma, kentsel sistemler üzerine etki eden baĢat 

etkenlerden biri olarak kabul edilmelidir. Sosyal dayanıklılık kavramı kentlilerin bu 

süreçten nasıl etkilediğini tartıĢmak için kullanılabilir. 

Dayanıklılık çalıĢmalarında tüm bu değiĢim ve Ģoklar ile baĢ etmenin en önemli 

aracının sistemin ve ya sistem parçalarının kapasiteleri olduğu vurgulanır. Bu çoğu 

çalıĢmada adaptability ve adaptive capacity olarak tanımlanır. Adapte olabilme, yani 

uyum sağlayabilme kapasitesi olarak açıklayabiliriz bu kavramları. Sistem 

kapasitelerin diğer yüzünde sistemleri risklere açık kılan ve sistemlerin 

dayanıklılığını azaltan sistem kırılganlıkları (vulnerability) bulunmaktadır. 

Kapasiteler ve kırılganlıklar dayanıklılık çerçevesi tanımının üçüncü ayağını 

oluĢturmaktadır. 

Sisteme dayanıklılık sağlayan en önemli unsurun uyum kapasiteleri olduğu öne 

sürülmektedir pek çok çalıĢmada (Nelson, Adger ve Brown, 2007; Walker vd., 

2004) Aslında adapte olabilme olanağı sağlayan kapasitelerin gerektiği anda, 

gerektiği Ģekilde mobilize edilebilmesi (yani kullanılabilmesi) dayanıklılığın esas 

önemli bir koĢulu olarak kabul edilmektedir (Pelling, 2003). Söz konusu tehdit, dıĢ 

etken, soruna göre hangi kaynakların ve kapasitelerin kullanılması gerektiği her 

seferinde ve her farklı sistem/sistem parçası için değiĢir. Belirli bir anda dayanıklılık 

sağlayan unsurlar, baĢka koĢullarda ya da baĢkaları için dayanıklılık sağlamayabilir. 

Öte yandan dayanıklı sistemlerin sadece belli kaynaklara sahip olması yetmez. 

Gereken anda bu kaynaklara eriĢim, eĢit eriĢim hakkı (kent ölçeğinde), kaynakların 

etkin kullanımı, çabuk davranabilme, ve gerektiğinde yeniden yapılanabilme 

yeteneği gerekmektedir. Bunlar da esnek-uyum becerisinin koĢulları olarak kabul 

edilir. 

Kentsel sistemlerde kapasitelerin arttırılması için özellikle gerekli kentsel yapıları ve 

araçları acil durumlarda harekete geçirebilmek ve sistem özellikleri açısından 

hazırlıklı olmak (alt yapı, iletiĢim sistemleri, ekonomi, kurumlar) gerekmektedir. Bu 

doğrultuda sosyal dayanıklılığın belirleyicileri bireysel kapasitelerin yanı sıra, hızlı 

cevap verme yeteneğine sahip olmak; uyum sağlayabilen, yeniliklere açık ve yaratıcı 

bir yapıda olmak; öğrenme ve bilgi biriktirme kapasitelerinin yüksek olması çeĢitli 

çalıĢmalarda özellikle vurgulanan özelliklerdir. Tüm bunlar için kuvvetli ve uygun 

bir kurumsal yapıya ihtiyaç vardır ve bu da planlamanın sosyal ve kentsel 

dayanıklılık için önemini açıklar bize. 
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Neo-liberal politikalar doğrultusunda kent mekânında gerçekleĢen yatırım ve 

uygulamalar, ekonomide ve iĢgücü piyasalarında gerçekleĢen değiĢimler, kentlilerin 

yaĢama ve çalıĢma koĢullarını sürekli ve her zaman önceden kestirilemeyecek 

Ģekillerde değiĢtirmektedir. Bu değiĢimler karĢısında kırılganlıkları giderek artan 

kentli grupları için uyum süreci giderek zorlaĢmaktadır. KüreselleĢme etkisinde 

kentlerde gerçekleĢen uygulamalar sürekli yaĢama ve çalıĢma koĢullarında 

değiĢimlere neden olan, zaman zaman beklenmedik ani müdahaleler ya da krizler 

getirebilen bir belirleyici etken olarak kentlilerin refahını etkilemektedir. Bu sebeple 

kentler ve kentliler için önemli bir dıĢ etken olarak ele alınması önemlidir. Bu dıĢ 

etkenler karĢısında, kentliler kendilerini sürekli yeni koĢullara uyum sağlamak 

zorunda bulmaktadırlar. ĠĢte özellikle bu anlamda kentlerde sosyal esneyebilirlik 

kavramının önemini vurgulanmalıdır. 

Sosyal esneyebilirlik kavramı ise kentlilerin yaĢam koĢullarında karĢılaĢtıkları 

değiĢim, tehdit ve Ģoklarla baĢ edebilme ve yaĢam koĢullarını sürdürebilme 

yeteneklerini ifade etmektedir (Adger, 2000; Pelling, 2003). Sosyal esneyebilirlik, 

kentlilerin birey ya da grup olarak değiĢen koĢullara karĢı, kendilerini yenileyerek ve 

geliĢerek uyum sağlayabilme özelliği olarak tanımlanabilir. Bu bildiride dikkat 

çekmek istenilen konu ise kentlilerin uyum kapasitelerinin uygulanan politika ve 

projelerin kendileri için doğuracağı sonuçların ne olacağını belirliyor olduğudur.  

Eğer bugün planlama bağlamında dayanıklılık çerçevesinin kullanılması isteniyorsa 

tartıĢmaların kapsamı insan toplum ve yerleĢimlerini; toplumlar üzerine etki eden çeĢitli 

dıĢ-etkenleri kapsayabilecek Ģekilde geniĢletilmelidir. Eğer toplumların yaĢam alanı 

olarak özellikle kentsel sistemler ele alınıyorsa, ekolojik süreçlerin ötesinde politik, 

sosyal, mekânsal, ekonomik süreçler de gündeme gelmelidir. Sosyal dayanıklılık 

çerçevesi dayanıklılık çerçevesini bu boyuta taĢınmasına yardımcı olmaktadır. 

Sosyal Dayanıklılığın Belirleyicileri 

Sosyal dayanıklılık tanımı için de farklı grupların sahip olduğu ‗uyum kapasitelerini‘ 

temel bir özellik olarak ele alınabilir (Nelson vd., 2007). Nelson ve diğerlerinin 

(2007: 400) açıklamalarına göre uyum yeteneği sahip olunan kaynaklarca temsil 

edilmektedir ve bu kaynaklar da sermaye, teknoloji, bilgi, eğitim, sosyal sermaye 

gibi kaynaklardan oluĢur. Bu kaynaklara hem sahip olmak, hem de bu kaynaklara 

eriĢebilir olmak uyum sağlama yeteneğini geliĢtirecek özelliklerdir. Bu kaynakların 

yanı sıra katılım, sosyal uyum ve sosyal sermaye de sistemlerin sahip olması 

gereken önemli özelliklerdendir (Pelling, 2003). Dayanıklılık ve esneyebilirlik 

sağlayan uyum yeteneği sadece sistemlerin sahip olduğu özelliklerden 

oluĢmamaktadır, burada sistemleri oluĢturan toplum ya da bireylerin geliĢtirdikleri 

stratejiler de önemli bir role sahiptir (Bradley ve Grainger, 2004). 

Bireylerin/toplumların geliĢtireceği ve kendilerine dayanıklılık sağlayacak bu 

stratejiler karĢılaĢılan tehdit ve dıĢ etkenlere göre farklılaĢacaklardır. Bu konuyu 

Nelson ve diğerleri (2007) kendi kendini örgütleyebilme ve öğrenme kabiliyeti ile 

açıklamaktadırlar. Pelling‘ in (2003) özetle belirttiği gibi sosyal açıdan dayanıklılık 

sağlayan unsurlar özetle kaynaklara, haklara ve ‗varlık‘ değerlerine eriĢim ile 

açıklanabilir.  Tüm bu açıklamalar üzerinden esnek-uyum kabiliyeti için üç unsurun 

önemli olduğunu söylenebilir: neye sahip olunduğu, nelere eriĢimin olduğu; 

yaratıcılık yeteneği, diğer bir deyiĢle ne icat edilebilindiği ve son olarak ne kadar 

esneyebilindiği. 
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Bugüne kadar yürütülmüĢ çalıĢmalarda sosyal dayanıklılığın iki boyutta ele alındığı 

görülmektedir. Birincisi bireysel dayanıklılık, ikincisi kurumsal dayanıklılık 

(toplumu bir arada tutan kurumların dayanıklılığa katkısı). Bireysel dayanıklılık 

sosyal dayanıklılığın yapı taĢı olarak kabul edilebilse bile sosyal dayanıklılığın 

sağlanmasında yeterli değildir. Bunun için insanlar arası iliĢkileri ve kentsel 

yaĢantıyı da düzenleyen kurumsal yapının hem bireylerin hem bir bütün olarak 

toplumun dayanıklılığını arttırması gerekmektedir. Diğer yandan, üçüncü bir boyut 

olarak bireyler arası etkin olan çeĢitli ölçeklerdeki sayısız ağ da sosyal dayanıklılık 

kapsamına eklenebilir. Toplumsal ve kentsel iĢleyiĢleri organize eden kurumlar 

sadece idari kurumlar değil enformel kurumlar ve ağlar da olabilir. Buna örnek 

sosyal ağlar, güven ve dayanıĢma mekanizmaları verilebilir. Sosyal dayanıklılıktan 

bahsederken ideal olarak bu üç boyutu bir arada düĢünmek gerekir. Ancak yürütülen 

çalıĢmaların yürütülme koĢullarına göre, görgül çalıĢmalarda birinden birine 

odaklanma durumunda kalınabilir.  

Bireysel dayanıklılığın ölçülmesi birey ya da hane halklarının barınma, besin, eğitim 

ve benzeri temel haklara eriĢim, politik güce eriĢim ve yaĢam kalitesini 

korunabilmesi ölçütleri ile olabilir. Bu ölçütlerin değerlendirilmesinde ise önerilen 

göstergelerden ilki ‗yaĢam kaynakları‘ (livelihoods) olarak adlandırılan birey ve 

hane halklarının sahip oldukları finansal,  beĢeri, fiziki ve benzeri sermayeleri ifade 

eden kavramdır (Maguire and Cartwright, 2004; Nelson, Adger and Brown, 2007; 

Pelling, 2003). YaĢam kaynakları birey ve hane halklarının kaynaklara eriĢimini de 

belirleyen bir göstergedir. Bir diğeri politik süreçlere ve karar alma 

mekanizmalarına katılım seviyesidir. Önemli bir gösterge olan katılım, birey ve hane 

halklarının kendilerini, sorun ve ihtiyaçlarını temsil edebilme olanaklarını 

göstergesi; dolayısı ile haklarının gözetilmesini sağlayabilmelerinin göstergesidir. 

Çoğu ortamda bu çok kolay elde edilebilen bir olanak değildir. Katılım güce ve 

haklara eriĢimin bir aracı olarak kabul edilebilir. Diğer bir gösterge ise sosyal 

sermaye (Pelling, 2003; Woolcock ve Narayan, 2000) ve kendini örgütleme 

kapasitesidir. Türkiye ve Ġstanbul bağlamında gerçekleĢtirilen görgül araĢtırmaların 

ıĢığında (Altay, 2011; Altay Kaya ve Eraydın, 2011, 2012) bir diğer göstergenin de 

önemli olduğu görülmüĢtür. Bu da farklı çalıĢmalarda ilk olarak öne sürülmüĢ olan 

risk ve fırsatların algılanma derecesidir (Marshall, 2007; 2010; Marshall ve 

Marshall, 2010; Marshall vd., 2007). AraĢtırma göstermiĢtir ki yüksek düzeyde 

olumsuz etkilenme tehdidini algılayan hane halkları yaĢanan kentsel değiĢim 

dönüĢüm sürecine dair daha olumsuz bir algı geliĢtirmektedir. Tam tersine yeni 

olanakları fırsatlara eriĢebileceğini düĢünen hane halkları süreçlere daha olumlu 

yaklaĢmaktadır. Yine çalıĢma ıĢığında ortaya çıkan bir diğer gösterge de ele alınan 

sitemin sabit özellikleridir. 

Toplumsal düzeyde dayanıklılığın ölçülmesi daha zor olmakla beraber yazında 

önerilen ölçütler kurumsal iĢleyiĢ biçimleri, öğrenme ve bilgi, katılımcılık ve 

eĢitlikçilik gibi konuları içermektedir. Bu ölçütlerin göstergeler yardımı ile 

incelendiği çalıĢma sayısı daha azdır. Öne sürülen göstergeler arasında kendi 

kendini örgütleme seviyesi (self-organization), kurumsal esneklik, Ģeffaflık, 

katılımcılık bulunmaktadır. Bu sebeple toplumsal dayanıklılık teorik tartıĢmalarda 

önemle vurgulanmakla beraber bireysel dayanıklılık görgül çalıĢmalarda daha çok 

kullanılmıĢtır. 
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4.Dayanıklılık Üzerine Eleştirel Bir Tartışma 

Sosyal dayanıklılık kavramının etrafında dolanan olumsuzluklardan ilki orijinal 

dilindeki kullanımı ile ‗resilience‘ kelimesinin planlama/kentsel çalıĢmalar alanına 

girmesi ile birlikte edindiği popülerliktir. Elbette bir kavram ve bilimsel çerçeve 

olarak ‗resilience‘ kavramının kazandığı önem yersiz değildir. On yılı geçkin bir 

zaman diliminde esnek uyum çerçevesini kullanan çalıĢmalar istikrarlı bir Ģekilde 

artmıĢ ve ortaya koydukları yaklaĢım ile pek çok yeni tartıĢma olanaklarını bilim 

adamlarına sunmuĢlardır. Ancak kavramı irdeleyen ve geliĢtirmeyi hedefleyen tüm 

bilimsel çalıĢmaların yanı sıra ‗resilience‘ bir kelime olarak son beĢ yıl içinde çeĢitli 

toplantı, yayın, proje, program baĢlıklarında çokça kullanılmaya baĢlamıĢtır. Buna 

karĢın bu ortamlarda kavramın tam anlamının, kullanım olanaklarının yeterince 

bilinmemesi ve vurgulanmaması kavramın içinin boĢalması tehlikesini 

doğurmaktadır. Bu bildirinin yazılma amaçlarından biri de, bu aĢırı kullanım 

sebebiyle kavram üzerinde oluĢan anlam karmaĢasına ıĢık tutmaktır. Ancak, bu 

amaçla incelenen tanım ve kullanım alanları dayanıklılık kavramını kullanırken 

dikkat edilmesi gereken ikinci bir konuyu da gün yüzüne çıkartmıĢtır. Bu konu da 

dayanıklılığın bireysel kapasiteler temel alınarak tanımlanmasında ortaya çıkan 

tehlikedir (Neocleus, 2013). Elbette sosyal dayanıklılık bireylerin sahip olduğu 

kaynaklar ile birebir iliĢki içindedir. Ancak bu durumu egemen neo-liberal veya 

‗neo-liberalizm sonrası‘ söylemin bir parçası olup olmadığını sorgulamamız 

gerekmektedir. Unutulmaması gereken toplumsal eĢitsizliklerin günümüzde 

özellikle neo-liberal / neoliberalizm sonrası politikaların sonucunda 

kuvvetlendiğidir. Günümüz neo-liberal düzeninde devletler sosyal politikalardan çok 

ekonomik fayda sağlayacak uygulamalara yönelmiĢ sosyal faydayı arka planda 

bırakmıĢ ve refah devleti görevlerini asgari düzeye indirmiĢtir. Bu durumda 

toplumsal esneyebilirliği güçlendirmek adına tüm yükün bireylerin ya da hane 

halklarının omuzlarına yıkmak ve dayanıklılığı onlar üzerinden ölçmek ve 

değerlendirmek yine liberal bir yaklaĢımın parçası olacaktır. Burada sorgulanması 

gereken egemen ideoloji, mevcut iĢleyiĢler ve bireylerin yanı sıra idari birimlerin ve 

toplumsal kurumların kapasiteleri olmalıdır. YüzleĢilen sorunlar neo-liberal 

gerçekliğin bir parçası olduğu için sorunlarla birebir yüzleĢen bireylerin bulması 

gereken çözümlerin de, o an için yine sistemin içinden çıkmak durumunda olduğunu 

düĢünebiliriz. Oysa bugün yaĢanan pek çok sorunun kökenine odaklanıp orada 

çözüm aramak ve toplumsal dayanıklılığı bu yolla güçlendirmek kalıcı etkiye sahip 

olacaktır. ĠĢte resilience çerçevesinin bir diğer zayıf noktası burada karĢımıza 

çıkmaktadır. Resilience kavramının ani Ģoklar ve krizler ile baĢ etmeye odaklanması 

uzun vadede bu krizlerin doğmasına sebep olan daha köklü sorunları göz ardı 

etmemize ve sorgulamamamıza sebep olabilir.  
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ÖZ: Türkiye‟de 2000 yılı sonrasında illerin ve kentlerin demografik ve sosyal yapısında hızlı 

bir değişim yaşanmaktadır. Nüfus yapısı ve niteliği, hane halkı yapısı, gelir dağılımı, tüketim 

alışkanlıkları, sosyal ve kültürel alışkanlıklar ve harcamalar, konut talebi, konut niteliği, 

istihdam yapısı, eğitim düzeyi, işsizlik durumu vb. birçok ölçüte göre iller ve kentler ayrı ayrı 

incelendiğinde büyük bir değişimin yaşandığı gözlenmektedir. Bölgesel ve kentsel demografi 

ve sosyal yapıya ilişkin çok sayıda araştırma bulunmaktadır. Türkiye genelinde kentlerdeki 

demografik ve sosyal değişimini kapsamlı biçimde irdeleyen ve bu değişimin kent mekanını 

nasıl etkilediği/etkileyebileceği yönündeki araştırma sayısı ise sınırlı ve genel kapsamlı 

kalmaktadır. Araştırma bulgularından yararlanılarak iller ve kentlerin sosyal altyapı, ulaşım, 

konut ölçekleri ve niteliği, mekanda yer değiştirme sıklığı, kentsel yaşam göstergeleri, 

demografik yapı, gelir ve harcama özellikleri üzerinden kentsel ve bölgesel planlamaya 

yönelik sorun tanımı ve yaklaşım geliştirilmesine yönelik irdelemeler sunulmaktadır. 

Anahtar kelimeler: demografik dönüşüm, makro-demografik göstergeler, hane-halkı yapısı, 

kentsel yaşam, harcama özellikleri. 

 

Abstract: Turkey faces a rapid demographic transformationin both provinces and cities after 2000. 

The structure and properties of population, hausehold structure, income distribution, consumption 

behaviour, social and cultural behaviors, consumption pattern, housing demand, housing 

properties, labour structure, literacy, unemployment and various indicators show a demographic 

turn at regional and urban scales. In the literature various studies focus on urban demography and 

ocial structure; however, there are limited number of studies about demographic turn and its 

impacts/possible impacs on urban space. This study investigates social structure, transport, 

housing scales and properties, household mobility, migration, indicators of urban life, 

demographic structure, income and consumption patterns for problem definiton and developing 

urban approaches. 

Keywords: demographic turn, macro demographic indicators, household structure, urban 

life, consumption patterns. 
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1. Giriş 

1.1. Amaç ve Kapsam 

Bu çalıĢmada verinin düzeyine göre illerin ve kentlerdeki makro demografik, sosyal 

ve kültürel değiĢim karĢılaĢtırmalı olarak araĢtırılmıĢtır. Türkiye geneli ve illerin 

verdiği göç, aldığı göç, net göç, hane halkı büyüklüğü, doğurganlık, nüfus piramidi, 

ortalama yaĢ, nüfus artıĢ oranları, evlenme yaĢı, boĢanma oranları, eğitim düzeyi, 

okul çağındaki nüfus, otomobil sahipliliği, konut satıĢları, konut büyüklüğü, kiĢi 

baĢına milli gelir, Gini endeksi, sosyal ve kültürel alıĢkanlıklar, kentsel yaĢam 

göstergeleri gibi gösterge üzerinden demografik değiĢim ve olası etkileri 

irdelenmektedir. Türkiye‘deki demografik değiĢim ekonomi ve politika alanında 

dikkat çekmekte, önemsenmekte ve bu değiĢimin yaratacağı fırsatlar ve 

olumsuzlukla dile getirilmektedir. Kamuoyunun bu düzeyde önemsediği demografik 

değiĢimin kavranması, kentsel planlama alanına yönelik çıkarımlar yapılması, 

planlama yaklaĢımı, stratejileri, kararları ve ölçütlerinde dikkate alınması bu 

değiĢimin yarattığı mekansal etkilerin de yönetilmesine olanak sağlayabilir. 

Demografik değiĢim ne düzeydedir ve kentsel yaĢama, kentsel geliĢmeye, plan 

kararlarına, ölçütlere, standartlara ne düzeyde etkisi olabilir, sorusu yanıtlanmaya 

çalıĢılmıĢtır. AraĢtırmada bazı veriler il düzeyinde bazı veriler ise kent düzeyindedir. 

Elde edilen verilerden bölgesel farklılaĢma ve kentsel sosyal yapının değiĢimi 

anlaĢılmaya ve planlama yaklaĢımlarına yönelik çıkarımlarda bulunmaya 

çalıĢılmıĢtır. AraĢtırmada TÜĠK 2000-2012 verilerinin yanı sıra, araĢtırma 

Ģirketlerinin anketleri, kurumların istatistiksel verileri kullanılmıĢtır.  

Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etüdleri Enstütüsü'nün (HÜNEE) araĢtırmasına göre 

Türkiye'nin yaĢadığı dönüĢüm süreci, yerleĢimler arasında heterojen bir yapı 

göstermektedir (2008:58). Ġlgili araĢtırma doğurganlık, hanehalkı büyüklüğü, nüfus 

artıĢ hızı ve bağımlı nüfus oranı gibi temel göstergeleri irdelemiĢ, Türkiye'de halen 

tam bir demografik yakınsamanın gerçekleĢmediği tespit edilmiĢtir (HÜNEE, 

2008:58). Söz konusu çalıĢma nüfus politikalarına yönelik öneriler sunmaktadır. 

Demografik değiĢimi araĢtıran çalıĢmaların, kentsel geliĢme ve bölgesel kalkınma ve 

sosyal politikalara yönelik çıkarımlar için de irdelenmesi gerekmektedir. Bu 

çalıĢmada ise temel demografik göstergelerin yanı sıra kentsel planlama için girdi 

oluĢturabilecek diğer göstergelerdeki değiĢimler de araĢtırılmıĢtır. 

1.1. Demografik Dönüşüm Kuramı 

YüceĢahin, Demografik DönüĢüm Kuramı'nı, "yüksek doğurganlık ve ölümlülük 

hızlarının hüküm sürdüğü bir durumdan ölüm hızlarının da düĢmüĢ olduğu ve 

doğumların bilinçli olarak kontrol edildiği yeni bir duruma geçiĢi öngören" bir 

toplumsal değiĢim modeli olarak tanımlamaktadır (2011:12). YüceĢahin, bu kuramın 

Warren Thompson (1929) ve Adolphe Landry (1934) tarafından geliĢtirildiğini, 

Kingsley Davis (1945 ve 1963), Dudley Kirk (1945) ve Frank Notestein‘in (1945 ve 

1953) çalıĢmalarıyla sistematik hale getirildiğini belirtir (2011:12). Hacettepe  

Üniversitesi Nüfus Etüdleri Enstütüsü'nün (HÜNEE) hazırladığı Türkiye'nin 

Demografik Dönüşümü adlı raporda demografik  dönüĢüm  kuramı,  sosyolojideki  

modernleĢme  kuramının  bir türevi olarak  tanımlanmaktadır (2008:5). Demografik 

dönüĢüm kuramının temel savları ile ModernleĢme kuramının temel söylemleri 
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arasında önemli benzerlikler bulunmaktadır…Bu kuram, tüm toplumların belirli bir 

aĢamada geleneksel oldukları ve sonunda kaçınılmaz olarak Batı‘nın geçmiĢ olduğu 

aĢamalardan geçerek batılılaĢacakları yani modernleĢecekleri varsayılmaktadır 

(HÜNEE, 2008:5). Demografik DönüĢüm Kuramı‘na göre bütün toplumlar 

kaçınılmaz olarak doğurganlık ve ölümlülük hızlarının yüksek olduğu bir aĢamadan 

her ikisinin de düĢük olduğu bir aĢamaya dönüĢüm yapacaktır (HÜNEE, 2008:5). 

BeĢ aĢamalı olarak tanımlanan modelin birinci aĢaması, ki bu modernleĢme öncesi 

olarak kabul edilebilir,  her doğum ve ölüm oranları yüksektir. Ġkinci aĢamada sağlık 

ve yaĢam koĢullarının iyileĢmesi ile ölüm hızları düĢecek, bu aĢamayı doğum 

hızlarının düĢmesi takip edecektir. Bu nedenle nüfus artıĢı söz konusu olacaktır. Son 

aĢamada her iki oran çok düĢecek ve nüfus durağanlaĢacaktır (HÜNEE, 2008:5). Bu 

modelin öngördüğü değiĢim yaĢ piramidine yansımaktadır. Türkiye‘nin yaĢ 

piramidindeki değiĢim incelendiğinde dördüncü aĢamaya geçiĢ yaptığı söylenebilir.  

 

Şekil 1: Nüfusun YaĢ Gruplarına Göre Dağılımı, 1975-2023 

(Kaynak: Hacettepe Üniversitesi, 2008) 

Avrupa‘da son 150 yılda gerçekleĢen demografik dönüĢümün Türkiye‘de son 50 

yılda yaĢandığı görülmektedir. Demografik değiĢimin yönetilmesine yönelik olarak 

birçok ülkede sosyal politika çalıĢmaları yürütülmektedir. Bu politikalar daha çok 

yaĢlı bakımı, sigorta, çocuk sahibi olmanın desteklenmesi gibi konulara 
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yoğunlaĢmaktadır. Almanya Kentsel AraĢtırma Merkezi (CEMR) (2006) demografik 

değiĢimi irdelemekte, özellikle yaĢlanmanın etkilerini yönetmek için, kentsel ve 

bölgesel politikalara yönelik öneriler sunmaktadır. Boyner (2013) Türkiye‘de genç 

nüfus ve demografik değiĢime dikkat çekmekte, bu değiĢimin ekonomik sektörlerde 

fırsata çevrilmesini önermektedir. ―Fırsat penceresi‖ olarak tanımlanan bu durum 

çalıĢabilir yaĢtaki nüfusun yüksek, bağımlı nüfusun ise düĢük olduğu bir demografik 

yapıyı iĢaret etmektedir.  

Tablo 1: Yıllara, yaĢ grubu ve cinsiyete göre nüfus 

YaĢ Grubu 1990 2000 2010 

0-14 19.745.352 20.220.095 18.878.582 

15-64 34.265.838 43.701.502 49.516.670 
65+ 2.417.363 3.858.949 5.327.736 

Bilinmeyen 44.482 23.381   
Toplam - Total 56.473.035 67.803.927 73.722.988 

Kaynak: TÜĠK, Nüfus Ġstatistikleri, ADNKS, 2012 

2010 yılı sonrasında Türkiye için fırsat penceresinin açıldığı ve istihdam 

olanaklarının yeterli düzeyde sağlanması durumunda önümüzdeki yıllarda düzenli 

ekonomik geliĢme sağlanabileceği anlaĢılmaktadır. Bu dönüĢümün sosyal politikalar 

ile sınırlı okunması yeterli olmayıp kentsel planlama yaklaĢımı, kentsel standartlar, 

bölgesel planlama stratejilerinin belirlenmesinde önemli bir girdi olarak 

değerlendirilmesi beklenir.  

2. Türkiye'de Demografik Değişime Yönelik Tespitler 

2.1. Göç 

Türkiye‘de son 60 yıla yakın süredir hızlı bir göç ve kentleĢme gözlenmesine karĢın 

son 10 yıldır göçün niteliği ve nedenleri önemli değiĢimler göstermektedir. Artık 

kentleĢme kuramlarındaki klasik açıklama olan kırdan kente göç durumunun yerini 

kentler arası eğitimli ve kalifiye iĢgücü göçü ve orta yaĢ nüfusun istemli göç 

almaktadır. Bu nedenle yeni bir kuramsal açıklamaya ihtiyaç duyulmaktadır. Bu 

durumun bazı kentler için fırsat bazıları için önemli sorunlar demeti anlamına 

geldiği söylenebilir. Türkiye‘de 1975-80 döneminde 2.700.977 kiĢi, 1980-85 

döneminde 2.885.873 kiĢi, 1985-90 döneminde 4.065.173 kiĢi, 1995-2000 

döneminde 4.788.193 kiĢi bir ilden baĢka bir ile göç etmiĢtir.  

Tablo 2: YerleĢim yerlerine göre göç, 1975-2000 

YerleĢim yeri 1975-1980 1980-1985 1985-1990 1995-2000 

ġehirden Ģehire 1.752.817 2.146.110 3.359.357 3.867.979 

Köyden Ģehire  610.067  860.438  969.871 1.168.285 

ġehirden köye  692.828  490.653  680.527 1.342.518 

Köyden köye  528.709  322.709  392.935  313.481 
Kaynak: Genel Nüfus Sayımları, 1980-2000 

1995-2000 yılında il içi ve iller arasında göç eden toplam nüfus 6.692.263 kiĢi iken 

bunun %58‘i Ģehirden Ģehre, %20‘si Ģehirden köye, %17‘si köyden Ģehre, %5 i 

köyden köye göç etmiĢtir.  Son 10 yıldır yılda ortalama 2.3 milyon kiĢi iller arasında 

ikamet değiĢtirmektedir.  
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Türkiye‘de 2000 yılından sonra göç niteliği değiĢmiĢ, iller arasında göç tek yön 

yerine karĢılıklı yönde sürmektedir. Bunun en önemli nedeni memur, öğrenci ve 

diğer çalıĢanların yer değiĢtirmesi olarak anlaĢılabilir. Diğer bir deyiĢle köyden 

kente göç azalmıĢ, ancak kentler arasında göç artmaktadır. Örneğin Ġstanbul 2011-

2012 yılları arasında diğer illerden 384.535 kiĢi göç almıĢ, diğer illere 354.074 kiĢi 

göç vermiĢtir.  

Tablo 3: 2007-2013 Döneminde Ġller Arasındaki Göç  

Dönem Ġller arasında göç eden kiĢi sayısı 

2007-2008 2.273.492 

2008-2009 2.236.981 

2009-2010 2.360.079 

2010-2011 2.420.181 

2011-2012 2.317.814 

2012-2013 2.207.843 

Kaynak: TÜĠK, Göç Ġstatistikleri, 2012 

Tablo 4: Göç Nedenleri 

Göç etme nedeni Göç eden nüfus Göç eden nüfus oranı (%) 

ĠĢ aramak/Bulmak 268.400 12,2 

Tayin/ĠĢ değiĢikliği 295.906 13,4 

Eğitim 498.137 22,6 

Evlilik/BoĢanma 166.284 7,5 

Sağlık 22.649 1,0 

Hanedeki fertlerden birine bağımlı göç 916.761 41,5 

Diğer 39.115 1,8 

Bilinmeyen 593 0,03 

Toplam 2.207.844 100,0 
Kaynak: TÜĠK, Nüfus ve Konut AraĢtırması, 2011 

Tablo 5: Göç Eden Nüfusun Eğitim Durumu 

Okuma yazma bilmeyen 54.679 

Okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyen 89.555 

Ġlkokul mezunu 257.727 

Ġlköğretim mezunu 315.689 

Ortaokul veya dengi okul mezunu 52.691 

Lise veya dengi okul mezunu 641.943 

Yüksekokul veya fakülte mezunu 366.052 

Yüksek lisans mezunu 20.657 

Doktora mezunu 4.293 

Bilinmeyen 54.465 

TOPLAM 1.857.751 

Kaynak: TÜĠK, Göç Ġstatistikleri, 2011-2012 dönemi, 15+ yaĢ.  

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi‘ne göre 2007-2008 (haziran ayı baĢı) arasında 

2.273.492 kiĢi, 2008-2009 arasında 2.236.981 kiĢi, 2009-2010 arasında 2.360.079 

kiĢi, 2011-2012 arasında 2.420.181 kiĢi 2011-2012 arasında 2.317.814 kiĢi bir ilden 

baĢka bir ile taĢınmıĢtır. Bu da her yıl ortalama nüfusun %3,2 sinin yer değiĢtirdiğini 
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göstermektedir. Günümüzde göç profili/karakteri değiĢkendir. Türkiye‘de göç 

niteliği belirgin bir değiĢim göstermektedir; 2000 yılı öncesine kıyasla eğitimli veya 

kalifiye iĢgücü göçü oranı artmaktadır.  

Tablo 6: Yüksekokul veya fakülte mezunu nüfus göçü (TÜĠK, 2011) 

 Ankara Ġstanbul Ġzmir 

Verdiği göç 29.786 38.713 18.477 

Aldığı göç 32.809 56.404 19.737 

Kaynak: TÜĠK, Göç Ġstatistikleri, 2011-2012 dönemi, 15+ yaĢ.  

Genç-orta yaĢ grubun göç eden nüfus içindeki payı yüksektir. YaĢ grubu içinde genç 

nüfusun göç etme nedenleri değiĢmekte, artık eğitim önemli bir etken olmakta, iĢ 

bulmak kadar iş değiştirme de önemli bir faktör olarak ortaya çıkmaktadır. TÜĠK 

Göç Ġstatisikleri (2012)'ne göre Ġstanbul, Türkiye'de en fazla göç alan ve en fazla 

göç veren ilidir. KarĢılıklı en fazla göç Ġstanbul, Ankara ve Ġzmir illeri arasında 

gerçekleĢmektedir. TÜĠK 2008 yılı verilerine göre nüfusun %62,7 si doğduğu ilde, 

%37,3ü baĢka ilde yaĢamaktadır. Ġstanbul il  nüfusu içinde Ġstanbul‘da doğanların 

oranı %17 iken, ġanlıurfa, Adıyaman, KahramanmaraĢ ve Ordu'da bu oran %94 tür. 

TÜĠK 2012 yılı verilerine göre nüfusun %60,3 ü doğduğu ilde, %39,7 si baĢka ilde 

yaĢamaktadır. Ġstanbul‘da doğanların il nüfusuna oranı %16 iken ġanlıurfa ve 

Adıyaman‘da %94 tür. Bu göstergeler iller arasındaki göç alma farklılıklarını 

yansıtmanın yanında kentsel kozmopolitlik düzeyini, kültürel çeĢitliliği de 

anlatmaktadır. 

 

Şekil 2: İller Arasında Yılık Göç, 2012 (Ġki il arasında yıllık göç eden nüfus 5000 ve fazla 

nüfus gösterilmiĢtir.) (Kaynak: TÜĠK Göç Ġstatistikleri, 2013) 
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Planlama yazını daha çok göç verme ve kentlerde baĢa çıkılamayan nüfus artıĢı 

sorunlarına odaklanmıĢtır. Diğer yandan kentlerdeki heterojenlik-homojenlik düzeyi 

de bir kültürel kentsel geliĢme potansiyeli barındırır. Bu yönüyle Ġstanbul‘un 

kültürel çeĢitliliği ve kentlilik düzeyinde demografi önemli bir etken olarak, göç 

almayan homojen nüfusa sahip kentlerde ise homojenlik dezavantaj olarak 

görülebilir.  

Göç dinamikleri, etkenleri ve niteliklerindeki bu dönüĢüm konusunda daha fazla ve 

detaylı çalıĢmalar yapılması önerilmektedir. Böylece göç alan kentlerin sunduğu 

olanaklar ile göç veren kentlerin eksiklikleri daha iyi anlaĢılabilir. Bu çalıĢmada göç 

etkeninin istihdam olanakları ile sınırlı olmadığı bunun ötesinde kentlerin eğitim, 

sağlık, kültür gibi yaĢam kalitesi göstergelerinin önemli etkenler olduğu, bu yönde 

yapılacak çalıĢmaların kentsel planlama yaklaĢımlarına önemli girdiler 

sağlayabileceği iddia edilmektedir.  

2.2. Gelir Farkları  

Türkiye‘de kiĢi baĢına gelir son 12 yılda önemli artıĢ göstermesine rağmen iller 

arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır. Gelir dağılımındaki eĢitsizlikler yaĢam 

kalitesini belirleyen birçok göstergeyi de etkilemektedir. Gelir artıĢı demografik 

değiĢimin nedenlerinden biri de olabilmektedir. 2001 yılında Türkiye‘de kiĢi baĢına 

milli gelir 2.146 ABD Doları iken, bu değer 2011 Kocaeli‘de 6.165 Dolar, Ağrı‘da 

ise 568 Dolardır (TÜĠK, 2011). Bu farklılık giderilmediği sürece iller arasındaki 

göçün önlenmesi olanaklı görülmemektedir. Geliri yüksek olan bir ilde yaĢam 

kalitesinin yüksek olması göçün kronikleĢmesinde etkili olmakta ve geliri düĢük 

olan illerin bir çeĢit azgelişmişlik paradoksuna düĢmesine neden olmaktadır. Bu 

paradokstan çıkıĢın en önemli araçlarından biri ise sanayi, hizmetler, eğitim, sağlık 

yatırımlarında az geliĢmiĢ iller için pozitif ayrımcılık yapılmasıdır. 

 

Şekil 3: KiĢi BaĢına Milli Gelirdeki DeğiĢimler (Kaynak: Hacettepe Üniversitesi Nüfus 

Etütleri Enstitüsü, 2008) 

Son 40 yıla yakın süredir kırsal bölgeler ile az geliĢmiĢ bölgelere yönelik kalkınma 

politikalarının ve yatırımlarının önemli etkilerinin olmadığı anlaĢılmaktadır. 

Dolayısıyla istihdam arttırıcı yatırımların yanı sıra yaĢam kalitesine yönelik 

yatırımlara da öncelik verilmesi gerektiği söylenebilir.  
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2.3.Yaşam Tarzı 

YaĢam tarzının ölçülebilir göstergelerinden biri hane halkı harcama profilleridir. 

Türkiye‘de 2000-2012 yılları arasında kiĢi baĢına düĢen milli gelir ABD Doları 

bazında yaklaĢık 3 kat artmıĢ olmasına karĢın, yıllık ortalama artıĢın hangi alanlarda 

tüketime yansıdığı, hanelerin bu gelir artıĢını hangi alanda harcadığı incelendiğinde 

ulaĢım hariç diğer alanlarda önemli bir oransal değiĢimin yaĢanmadığı 

görülmektedir. Gelir artıĢının ulaĢım harcamalarına yansıması kentlerin ulaĢım 

maliyetlerinde artıĢta önemli sorunlar barındırdığını göstermektedir. Kentlerde uzak 

mesafelerde yeni yerleĢim alanları açılması, otomobil bağımlılığının artması bu 

sonucun etkenlerinden biri olarak görülebilir. Diğer yandan konut harcamalarındaki 

oranın aynı kalması esasen gelir artıĢına paralel olarak kira ve konut fiyatlarının da 

aynı oranda arttığını göstermektedir. Her yıl ortalama konut büyüklüğü artmaktadır. 

Bu da konuta harcanan gelirin artmasına neden olmaktadır. Hane halkı sayısının 

küçülmesi, eğitim düzeyi ve birçok göstergedeki değiĢim diğer yandan kentler 

arasında yaĢam kalitesi ve tarzlarına da yansımaktadır. YaĢam tarzının en önemli 

göstergelerinden biri hane halkı gelirinin hangi alanlara harcandığıdır. Tüketim 

harcamalarına göre gelir grupları arasında belirgin bir farklılaĢma bulunmamakta, 

sadede kira ve ulaĢım harcamalarında belirgin farklılık gözlenmektedir. Eğitim 

durumu ile tüketim harcamaları arasında belirgin bir fark gözlenmemekte, sadece 

konut ve ulaĢtırma harcamalarında belirgin farklar görülmektedir.  

 

Tablo 7: Harcamaya göre sıralı yüzde 20 lik grup ayrımında tüketim harcaması türleri, 2011 

 
1. % 20 (en 

yoksul grup) 
2. % 20 3. % 20 4. % 20 

5. % 20 (en 

varsıl grup) 
ortalama 

Gıda ve Alkolsüz 

Ġçecekler 
0,32 0,27 0,25 0,22 0,15 0,21 

Alkollü Ġçecekler ve 

Tütün 
0,05 0,05 0,05 0,05 0,03 0,04 

Giyim ve Ayakkabı 0,03 0,04 0,05 0,05 0,06 0,05 

Konut, Su, Elektrik, 

Gaz ve Diğer 

Yakıtlar 

0,37 0,33 0,30 0,27 0,20 0,26 

Mobilya, Ev Aletleri 

ve Ev Bakımı 
0,04 0,05 0,06 0,07 0,07 0,06 

Sağlık 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

UlaĢtırma 0,06 0,08 0,10 0,13 0,27 0,17 

HaberleĢme 0,03 0,04 0,05 0,04 0,04 0,04 

Eğlence ve Kültür 0,01 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 

Eğitim Hizmetleri 0,00 0,01 0,01 0,02 0,03 0,02 

Lokantalar, Yemek 

Hizmetleri ve 

Oteller 

0,04 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 

ÇeĢitli Mal ve 

Hizmetler 
0,02 0,03 0,03 0,04 0,06 0,04 

Toplam 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Kaynak: TÜĠK, Hanehalkı Tüketim Harcaması Veri Tabanı, 2011 

Tüketim harcamaları 2002-2011 döneminde TL bazında % 307 artmıĢtır. Sadece 

eğitim ve ulaĢım harcamalarında belirgin artıĢ gözlenmiĢtir. Öğrenci sayısının 
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artması ve eğitim düzeyinin yükselmesi bu amaçlı harcamalara yansımaktadır. 

Otomobil sayısındaki artıĢ, ulaĢım mesafelerinin artması ve petrol fiyatlarındaki 

artıĢın ulaĢım maliyetlerindeki artıĢın nedenleri olarak görülebilir. 

Tablo 8: Referans ferdin eğitimine göre tüketim harcaması türleri, 2011 

Harcama Türleri/ 

Eğitim Durumu 

Okur-

yazar 
degil 

Ġlkokul Ortaokul Lise 
Lise dengi 

meslek lis. 

Yüksekokul 

fakülte 

Yüksek 

lisans, 
doktora 

Ortalama 

Gıda ve Alkolsüz 

Ġçecekler 
0,33 0,25 0,20 0,18 0,19 0,15 0,12 0,21 

Alkollü Ġçecekler ve 
Tütün 

0,04 0,05 0,05 0,04 0,04 0,02 0,01 0,04 

Giyim ve Ayakkabı 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,05 

Konut, Su, Elektrik, 

Gaz ve Diğer Yakıtlar 
0,34 0,27 0,25 0,27 0,26 0,24 0,23 0,26 

Mobilya, Ev Aletleri 
ve Ev Bakımı 

0,06 0,06 0,07 0,06 0,06 0,07 0,08 0,06 

Sağlık 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 

UlaĢtırma 0,06 0,15 0,20 0,18 0,19 0,21 0,22 0,17 

HaberleĢme 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,04 

Eğlence ve Kültür  0,01 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,05 0,03 

Eğitim Hizmetleri 0,00 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 0,06 0,02 

Lokantalar, Yemek 

Hizmetleri ve Oteller 
0,03 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,06 

ÇeĢitli Mal ve 
Hizmetler 

0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,04 

Toplam 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Kaynak: TÜĠK, Hanehalkı Tüketim Harcaması Veri Tabanı, 2011 

Tablo 9: 2002-2011 dönemi hane halkı harcamalarının türlerine göre dağılımı (oran) 

 Harcama Türleri / Yıllar 2002 2007 2011 2011/2002 

Gıda Ve Alkolsüz Ġçecekler 0,27 0,24 0,21 3,16 

Alkollü Ġçecekler ve Tütün 0,04 0,04 0,04 4,16 

Giyim Ve Ayakkabı 0,06 0,06 0,05 3,36 

Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar 0,27 0,29 0,26 3,85 

Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakımı 0,07 0,06 0,06 3,55 

Sağlık 0,02 0,02 0,02 3,30 

UlaĢtırma 0,09 0,11 0,17 8,08 

HaberleĢme 0,05 0,05 0,04 3,61 

Eğlence ve Kültür  0,02 0,02 0,03 4,47 

Eğitim Hizmetleri 0,01 0,03 0,02 6,10 

Lokantalar, Yemek Hizmetleri ve Oteller 0,04 0,05 0,06 5,25 

ÇeĢitli Mal ve Hizmetler 0,05 0,04 0,04 3,77 

Toplam 1,00 1,00 1,00 4,07 

Kaynak: TÜĠK, Hanehalkı Tüketim Harcaması Veri Tabanı, 2011 

Konut satıĢları 2011 yılına kadar artmıĢ, bu yılda en yüksek düzeye ulaĢmıĢ izleyen 

yılda hızlı bir azalma göstermiĢtir. Konut satıĢlarında kolaylaĢtırıcı etkenler (kredi 

faizlerinin düĢmesi ve kredi sürelerinin uzaması) dıĢında, kiĢi baĢına gelirdeki artıĢ, 

hane halkı ortalama büyüklüğünün azalması, yaĢam tarzındaki değiĢim ve 

demografik dönüĢümün önemli etkenler olduğu söylenebilir.  
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Tablo 10: Konut SatıĢlarının Yıllara Göre DeğiĢimi  

Yıllar Satılan Konut Sayısı 

2008 427.105 

2009 555.184 

2010 607.098 

2011 708.275 

2012 431.485 

Kaynak: TÜĠK, Konut Ġstatistikleri, 2013. 

Konut satıĢ tahminleri ve talep-ihtiyaç analizlerinde bugüne kadar kullanılan 

yöntemlerin kapsamının geniĢletilerek yaĢam tarzı, hane halkı büyüklüklerindeki 

değiĢim gibi etkenleri dikkate alarak talep eksenli belirlenmesi daha etkili olabilir. 

Diğer bir deyiĢle ―ihtiyaç‖ tanımı muğlak olmakta ortak bir tanım konması 

zorlaĢmakta ancak talep tanımı daha açıklayıcı olabilmektedir. Kilerin konut alımını 

çok sayıda etken belirlemekte yıllara göre süzenli olmayan satıĢlar 

gerçekleĢmektedir. Bu nedenle demografik değiĢimin iyi okunarak talepleri daha 

tutarlı kestirebilen farklı modeller geliĢtirilebilir.  

Demografik değiĢim kiĢilerin sosyal ve kültürel etkinliklere katılımını da 

etkilemektedir. Ne var ki iller arasında önemli bir farklılaĢma bulunmaktadır. 

Kültürel etkinlikler bir sonuç olduğu kadar kiĢilerin yaĢayacağı kent tercihinde de 

etken olabilmektedir.  
 

Tablo 11: Kültürel Sosyal Etkinliklere Katılım 

Yıl      

Halk  kütüphanesi  

kullanıcı sayısı                    

Sinema 

seyirci sayısı 

Gazete/dergi 

tirajı (Yıllık)                         

1990 18.748.495  19.233.976  - 

1995 32.816.342  9.305.694  - 

2000 19.975.215  17.086.152  - 

2005   20.706.526    18.001.466   1.616.814 401  

2010   19.280.441    35.787.380   2.571.694 304  

Kaynak: TÜĠK Kültür Ġstatistikleri, 2012 
 

Tablo 12: Opera ve Bale Seyirci Sayısı 

Dönem Opera-Bale Seyirci Sayısı Tiyatro Seyirci Sayısı 

2001-2002  165.154 2.634.841 

2002-2003 273.271 2.758.206 

2003-2004 457.717 2.567.491 

2004-2005 252.076 2.716.251 

2005-2006 245.448 2.161.537 

2006-2007 451.271  2.419.262 

2007-2008  325.364   3.380.214 

2008-2009  181.605   4.320.729 

2009-2010  324.007 5.248.226 

2010-2011  310.623 5.385.588 

Kaynak: Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü 
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Demografik değiĢim spor etkinliklerine katılım ve lisanslı sporcu sayısına da 

yansımaktadır. Bu aynı zamanda yaĢam tarzı göstergelerinden biri olarak kabul 

edilebilir. Diğer yandan kentlerin sosyal altyapı göstergelerinden biri olarak da 

kabul edilebilir.  

Tablo 13: Yıllara göre federasyonlara bağlı lisanslı sporcu sayısı 

Yıllar 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Lisanslı 

Sporcu Sayısı 
 1.262.891  1.262.891  1.621.349  1.764.756  1.951.216  2.331.159 

Kaynak: Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2013 

YaĢam tarzı göstergelerinden biri de kiĢilerin zamanlarını nasıl değerlendirdikleri, 

seyahat alıĢkanlıkları ve turizm tercihleridir. Turistik amaçla yurt dıĢına giden kiĢi 

sayısı hızlı bir artıĢ göstermiĢtir. Bu eğilim aynı zamanda kiĢilerin kentsel yaĢamları 

görmeleri sonucunda beklentilerinin de artmasına neden olabilmektedir. Kentsel 

yaĢamda asgari olanaklar ve hizmetlerden öte yurtdıĢındaki ülkelerdeki koĢulların 

talep edilmesi beklenebilir ki bu durumda kentsel planlama ve hizmet sunum 

standartlarının da arttırılması anlamına gelecektir. 

Tablo 14: Yurt DıĢına Giden VatandaĢlar 

Yıllar  2003 2005 2007 2009 2011 

YurtdıĢı Ziyaret Sayısı  3.519.911  4.413.840  5.193.905  5.721.857  6.462.663 

Kaynak: TÜĠK VatandaĢ GiriĢ AraĢtırması 

2. Kentsel Planlamaya Yönelik Çıkarımlar 

Bireylerin kentsel yaĢamdan beklentileri değiĢmektedir. UlaĢım, barınma gibi temel 

ihtiyaçların ötesinde sosyal olanaklar, kültür, sanat, çevre kalitesi beklentileri öne 

çıkmaktadır. Kentlerde yaĢayan nüfusun eğitim düzeyi artmakta, yurtiçi ve yurt dıĢı 

seyahat sayıları artmakta, yaĢanılan il değiĢtirilmektedir. Bu değiĢimler kalifiye 

iĢgücü için kentsel yaĢam kalitesi ve olanaklarının iyileĢtirilmesini gerektirmektedir. 

Bu olanakları sunan, bu yönlerden öne çıkan Ġstanbul, Ankara ve Ġzmir gibi kentler 

hem hizmet sektöründeki iĢ olanakları hem de sosyal yaĢam olanakları sayesinde 

kalifiye, eğitim düzeyi yüksek nüfusu çekmektedir. Ġller arasındaki göç verileri bu 

durumu desteklemektedir. En fazla nüfus hareketi bu iller arasında ve bu illere 

yöneliktir. Ġller arasında yaĢam kalitesi ve hizmet olanakları farklılıkları artmaktadır. 

Artık sanayi yatırımları bir ilin geliĢimi için önemli bir geliĢme etkeni değildir. 

Hizmet sektöründeki yatırımlar, kentsel olanaklar ve geliĢme aynı zamanda beyaz 

yakalı nüfusun ikamet tercihlerinde önemli bir etken olmaktadır. Ülke genelinde 

sinema, tiyatro, opera-bale izleyici sayısı düzenli olarak artmaktadır. Ancak izleyici 

sayısı nüfusa oranla belirli illerde yüksek iken birçok ilde çok düĢük düzeydedir. Bu 

durum bir yandan iller arasında kültürel farklılaĢmanın arttığını, diğer yandan 

olanağı olan kentlerde hizmetlerden yararlanma oranının yüksek olduğunu 

göstermektedir. Ġller arasında sadece kiĢi baĢına gelir yönünden değil aynı zamanda 

sosyal kültürel olanaklar açısından farklılıklar, dengesizlikler artmaktadır. Eğitim, 

sağlık, spor, kültür olanakları iller arasındaki göçün önemli bir etkeni olarak 

görülmektedir. KiĢiler sadece iĢ olanakları nedeniyle değil, eğitim, sağlık ve diğer 

sosyal hizmetlerin iyi düzeyde olduğu illere göç etmektedir. Bu eğilimin tersine 
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çevrilebilmesi için özellikle az geliĢmiĢ kentlerde bu tür hizmet yatırımlarına öncelik 

verilmesi gerektiği sonucu çıkarılabilir.  

Göç eden nüfusun yaĢ gruplarına göre dağılımı incelendiğinde özellikle 20-29 yaĢ 

grubu nüfusun en fazla ikamet değiĢtirdiği görülmektedir. Bu nüfusun bir kısmı 

yükseköğrenim amacıyla bir baĢka ile gitmekle beraber önemli olan geri dönüĢ 

oranlarıdır. Bu oranlar tam olarak tespit edilemese dahi bu nüfusun iller arasındaki 

göç dağılımı incelendiğinde, ki geri dönüĢ yapan nüfus da buradan anlaĢılabilir, 

Ġstanbul, Ankara ve Ġzmir‘in bu yaĢ grubundaki nüfusun yoğun olarak yerleĢtiği, bu 

illerden diğer illere göçün ise daha düĢük olduğu görülmektedir. Üç büyük kent 

dıĢındaki kentleri yaĢamak için tercih edebilmesi için özellikle hizmet sektöründeki 

istihdam olanakları ile sosyal yaĢam olanaklarının iyileĢtirilmesi beklenir. Hizmet 

sektöründeki istihdam olanaklarını arttırmak sanayi yatırımları kadar kolay değildir. 

Hizmet sektörünün geliĢmesi, turizm, mali hizmetler, ulaĢtırma, inĢaat, ticaret 

sektörlerinde yatırımlara bağlıdır. Bugüne kadar bölgesel geliĢmede sanayi ve tarım 

yatırımları ile ulaĢım yatırımları önemli bir araç olarak görülmekte idi. Ancak gerek 

bu sektörlerdeki istihdam oranının azalması ve gerekse eğitimli nüfusun artması ve 

hizmet sektöründeki büyüme bu alanda yatırımları gerekli kılmaktadır. Hizmet 

sektöründeki geliĢme ise insan kaynaklarının varlığıyla iliĢkilidir.  

Sosyal geliĢmiĢlik farklılıkları iller arasında hizmet sektöründeki geliĢmiĢlik 

farklılıklarına yansımaktadır. Kentsel yaĢam kalitesi artık yaĢanılacak kent 

tercihinde en önemli etken olarak kabul edilmektedir. YaĢam kalitesinin 

iyileĢtirilmesi artık kentlerde daha fazla konut, yol yatırımları ile sağlanamaz. 

Hizmet sektöründe yatırımları teĢvik eden, eğitim, sağlık, kültür, spor ve rekreasyon 

olanaklarının iyileĢtirilmesi, çevre kalitesinin iyileĢtirilmesi, kentsel yaĢam 

maliyetlerinin düĢürülmesi beklenir. Son 10 yılda kiĢi baĢına milli gelir ADB Doları 

bazında 3 kat artmıĢ olmasına karĢın kiĢilerin bu geliri en fazla konut ve ulaĢım 

maliyetlerindeki artıĢ nedeniyle bu harcamalara ayrılmaktadır. Eğitim, sağlık, 

rekreasyon ve diğer hizmetlerin toplam hane harcamalarındaki payı önemli bir artıĢ 

göstermemektedir. Bu durum kentsel geliĢme niteliğinin oldukça sorunlu olduğunu 

göstermektedir. Kentsel yaĢamda kiĢilerin ulaĢım maliyetleri son 10 yılda yaklaĢık 8 

kat artmıĢtır. Bu artıĢta petrol fiyatlarının etkisi olmakla beraber temel sorun 

otomobil bağımlılığının artması, kiĢi baĢına otomobil yolculuk sayısı ve 

mesafelerinin artması olarak görülmektedir. Kentlerin geliĢme biçimi, kentsel ulaĢım 

yatırımlarının yol yapımından öteye gidememesi, kent dıĢında yeni yaĢam çevreleri 

ve alıĢveriĢ merkezleri kurulması beraberinde otomobil bağımlısı bir kentsel yaĢam 

getirmektedir. ToplutaĢım hizmet kalitesi ve olanaklarının düĢük olması, kentlerin 

yürünemez durumda olması, otomobil dıĢı araç kullanımının zorlaĢması ulaĢım 

maliyetlerinin artması ve yaĢam kalitesinin düĢmesine neden olmaktadır.  

Kentsel planlamada hakim kanaatlerden biri hızlı nüfus artıĢının süreceği varsayımı 

ya da beklentisidir. GeçmiĢte yapılan nüfus kestirimleri kentlerde nüfusun hızlı artıĢ 

eğilimlerinin süreceği yönündedir. Günümüzde nüfus artıĢ oranları azalmaktadır. 

Kentsel planlamada büyüme yerine nitelik artıĢını öngören yaklaĢımların gerekliliği 

ortaya çıkmaktadır. Nüfus artıĢı yavaĢ dahi olsa kentsel standartların değiĢtiği 

açıktır. Ortalama hanehaklı sayısı azalmakta ancak hane profilleri çeĢitlenmektedir. 

Tek kiĢilik ve iki kiĢilik hane sayısındaki artıĢ ve ortalama konut büyüklüğündeki 

artıĢ nedeniyle kentsel planlama standartlarında önemli değiĢikliklere ihtiyaç vardır. 
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GeçmiĢte Ortalama değerler üzerinden yapılan varsayım ve kestirimler gerçek 

durumu yeterince yansıtamamakta bu nedenle öngörülerde önemli sağmalar 

gözlenmektedir. Kent içinde farklı sosyal ve ekonomik katmanların konut ve yaĢam 

çevresi tercihleri arasında önemli farklılaĢma gözlenmektedir. KiĢi baĢına konut 

alanı büyüklüğü, ticaret alanı, eğitim alanı, rekreasyon alanı büyüklükleri arasında 

belirgin dengesizlikler bulunmaktadır. Kent planlaması ekonomik ve sosyal 

farklılaĢmayı azaltacak araçlara ve etkiye sahip olmadığından belirli düzeyde bu 

gerçeği dikkate almak durumundadır.  

Özel sektör tarafından yapılan eğitim, sağlık ve rekreasyon yatırımları artmakta bu 

hizmetlerden yüksek ve orta yüksek gelir grupları daha fazla yararlanmaktadır. Bu 

yatırımların kestirilmesi oldukça zor olmakla beraber kent planlamasında bu 

yöndeki talep ve eğilimlerin dikkate alınabilmesi, yönlendirilebilmesi beklenir. Aksi 

durumda uzun erimli planlama her geçen gün geçerliliğini ve etkinliğini 

kaybetmektedir. Diğer yandan kent planlaması kentin geliĢme yönlerini belirleme, 

geometrik düzenlemeler ile sınırlanmaktadır. Kentlerin tasarımı yol ve yapı adaları 

düzeniyle sınırlı kalmaktadır. Ondokuzuncu yüzyılda yaĢanan hızlı geliĢme, 

düzensiz yapılaĢma, konut yetersizliği gibi sorunlara yönelik geliĢtirilen kent 

planlama anlayıĢı bugün toplumsal beklentileri karĢılayamamaktadır. Kentlerde 

oluĢturulan mekanların niteliğinin düĢük olması kaçınılmaz olarak alıĢveriĢ 

merkezleri ve kapalı konut siteleri gibi tercihlere yöneltmektedir. Mekan kalitesi 

imar planlamasının yol ve arazi düzenleme anlayıĢı ile sağlanamaz. YaĢanabilirlik 

sadece planlamanın bir kuramsal kavramı olmaktan öte toplumun büyük kesiminde 

karĢılığı olan bir beklentidir. Üstelik yol ve arazi düzenlemesi sadece kiĢilerin yaĢam 

maliyetlerini arttırmakta eskiyen konut ve iĢyeri mekanları terk edilmektedir. 

Kentsel dönüĢüm ise sadece görsel iyileĢtirme ve ekonomik faydaya dayanmaktadır. 

Bireylerin bir kenti yaĢamaya değer bulması için niteliksel iyileĢtirme 

gerekmektedir.  

4. Sonuç 

AraĢtırma bulguları son 10 yıldır Türkiye‘de il ve kentlerin Cumhuriyet tarihinin en 

önemli demografik ve sosyal değiĢimini yaĢadığı ve bu değiĢimin önümüzdeki 

yıllarda da süreceği iddia edilebilir. Bu sonuçlar bölgelerin ve kentlerin 

planlanmasına yönelik parametre ve etkenlerin de önemli düzeyde değiĢtiği, 

planlama konusu bölge ve kentlerin demografik ve sosyal yönden geçmiĢe göre çok 

farklı nitelikler taĢıdığını göstermektedir. Ġller arasındaki göçün büyük bölümü 

büyükĢehir illeri arasında gözlemlenmektedir, kırdan kente göç önemli oranda 

azalmıĢ, kentler arasında çoğunlukla eğitimli nüfus yer değiĢtirmektedir. Nüfusun 

ortalama kiĢi baĢına geliri yaklaĢık 3 kat artmasına rağmen hane halkı 

harcamalarında oransal olarak en yüksek artıĢ ulaĢım ve konut harcamalarından 

oluĢmaktadır. Hane halkı büyüklüğü azalmakta hane büyüklükleri arasındaki fark 

artmaktadır. Bu da değiĢik büyüklüklerdeki hane sayısının yaygınlaĢtığını 

göstermektedir. Kamuoyundaki genel kanının aksine bireylerin sinema, tiyatro, 

opera izleme, müze ve yurtdıĢı ziyaretleri artmakta, spor kulübü üyelikleri, gazete, 

dergi okuma oranları artmaktadır. BoĢanma oranları artmakta, kadın baĢına çocuk 

sayısı azalmakta, ortalama yaĢ artmakta, tek baĢına yaĢayan birey sayısı artmaktadır. 

Tüm bu göstergeler eğer ―modernleĢme‖ göstergeleri olarak kabul edilirse 2000 

sonrasında modernleĢmenin daha hızlı olduğu söylenebilir. Ancak bu değiĢim ülke 
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genelinde homojen bir değiĢimi ifade etmemekte, iller arasındaki demografik-

sosyal-kültürel farklılıkların arttığını da göstermektedir. Bir yandan neo-liberal 

politikaların gelir adaletsizliğini değiĢtirmediği (Gini indeksinin son 10 yılda yüksek 

düzeyde kaldığı, azalmadığı) görülmekle beraber toplumsal değiĢimi hızlandırdığı 

söylenebilir. Ancak bu hızlanma iller arasında eĢdeğer olmayıp ülke genelinde 

sosyal farkı arttırmaktadır. Bu değiĢim en belirgin biçimde yaĢam tarzlarında 

(istatistiksel verilere göre ölçülebilen göstergelere göre) gözlenebilmektedir.  

Bu çalıĢmada demografik değiĢim ve bu değiĢimin etkileri birtakım genel 

göstergeler zerinden irdelenmiĢtir. Demografik dönüĢümle ilgili çalıĢmalar daha çok 

sosyal politikalara yönelik olarak yaĢlanma, doğum, nüfus artıĢı gibi göstergelerle 

sınırlı olmaktadır. Bu çalıĢmada ise ―demografik dönüĢüm‖ yerine demografik 

değişim kavramı kullanılmıĢ ve demografik göstergeler sosyo-ekonomik 

göstergelerle birlikte irdelenmiĢtir, Bu çalıĢma bir baĢlangıç niteliğinde olup il ve 

kentler düzeyinde her bir gösterge için daha detaylı araĢtırmalar yapılması 

durumunda kentsel planlama için referans olabilecek bulgular elde edilebilir.  
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Öz: Neoliberalizmin ekonomi politikaları üzerinde hakim olduğu 1980‟lerden bugüne 

kentlerimiz ortaya çıkan bu yeni yapılanmanın ve politikaların etkilerinin en cok hissedildiği 

yerler olmuştur. Bu süreçte, rant kent mekanında yaratılmış, dağıtılmış ve kentsel politikaların 

merkezinde yer almıştır. Neoliberal kentleşme modeli olarak adlandırabileceğimiz bu 

gelişmelerin etkin biçimde uygulanabilmesi için yerel yonetimlere yeni yetkiler ve sorumluluklar 

verilmiş, yasalar değişmiş, yeniden düzenlenmiş, planlama sistemi kolaylaştırıcı olması için 

esnekleştirilmiş ve kaynaklar artırılmıştır. Son on yılda neoliberalizmin egemenliği tüm 

kentlerimizde hissedilmeye başlanmış ve dönüşümler hızlanmıştır.Bu çalışmada, neoliberal 

kentleşme olarak tanımlanan sürecin kentsel dönüşüm adı altında Erzurum kentinde ortaya 

koyduğu dinamikler incelenmiştir. Kentsel çevrede sermaye için cazip hale gelen bölgelerde ilan 

edilen dönüşüm alanlarında ne yapılmak istendiği anlaşılmayan ve bir çeşit ele geçirme süreci 

olarak adlandırabileceğimiz süreçler yaşanmaktadır. Çalışma kapsamında, bu süreçlerin 

arkasındaki temel aktörler eleştirel bir değerlendirmeye tabi tutulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Neoliberal kentlesme, dönüşüm projeleri, yerel aktörler, Erzurum 

 

Abstract: Urban areas have become the places and subjects of reconstruction and new policies 

since 1980s due to the hegemonic neo-liberalism on economic policies. In this process, rent is 

created and distributed on city space and become the central point of urban policies. In order to 

implement these policy changes named as neoliberal urbanization model, new responsibilities 

and powers are given to local governments, laws are changed and rearranged, planning system 

is elasticised and resources are increased. Accordingly, hegemony of neo-liberalism has been 

felt in all cities and transformation process is accelerated in the last decade. In this study, 

dynamics of the neoliberal urbanization are investigated in the case of Erzurum through urban 

transformation projects. In Erzurum case, the places which become attractive for the capital in 

urban environment are declerated as transformation areas without any defined projects and 

goals. A kind of process of capturing of the highest rental areas has become the reality. In the 

context of this study, the agents behind these processes are critically evaluated. 

Keywords: Neo-liberal urbanization, transformation projects, local agents, Erzurum  
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1. Giriş 

Son yirmiyıllık dönem içerisinde en önemli mücadele konusu küreselleĢme 

olmuĢtur. KüreselleĢme, ekonominin yaĢamın tüm alanlarına müdahale ettiği ve 

biçimlendirdiği, teknoloji, mal, insan, ideoloji ve sermaye akımlarının dünya 

ölçeğinde geliĢtiği, sosyo-ekonomik ve politik yapıların yeniden biçimlendiği bir 

süreci ifade etmektedir. Böyle bir yapı içerisinde üretim ve düĢünce biçimleri, 

ekonomi ve yönetim Ģekli değiĢmekte ve dolayısıyla da kültür değiĢime 

uğramaktadır. Bir tarafta ulusal kültürlerin, ekonomilerin ve sınırların önemini 

kaybettiği tartıĢılırken, diğer tarafta uluslararası rekabet, küresel sermaye, küresel 

ekonomi ve iliĢki ağlarından oluĢan bir sistem ortaya çıkmaktadır (Günay, 2010). 

Günümüzün kapitalist ekonomik yapısı içerisinde küreselleĢme kaçınılmaz bir 

gerçek olarak varlığını sürdürmektedir. Bu süreçte neoliberalizm, küreselleĢmenin 

yarattığı en önemli ideolojilerden birisidir ve 1970‘lerde yaĢanan endüstriyel 

durgunluk ile refah devleti politikalarının tıkanması gibi problemleri aĢmak için 

üretilen stratejik ve politik bir cevaptır. Kısa zamanda Ġngiltere ve ABD‘nin 

hızlandırıcı etkileriyle tüm dünyada kabül görmüĢ, kısa vadede ekonomik 

kalkınmayı sağlamak ve ortaya çıkacak toplumsal ve politik süreçleri yönlendirmek 

için kullanılan bir yönetim biçimi haline gelmiĢtir. Ortaya çıktığı dönem itibari ile 

devlet müdahalesinden uzak, rekabetçi ve ekonomik kalkınma için en uygun 

mekanizma olarak tanımlanmıĢtır. KüreselleĢme ve neoliberalleĢme kavramları 

planlama disiplini için sağladıkları girdiler itibari ile yakın tarihin önemli iki 

geliĢmesidir. Bu süreçte kentler ve değiĢen rolleri kritik bir önem kazanmaktadır. 

Neoliberal ideoloji ile yerellikler politik gündemin önemli bir unsuru haline 

gelirken, mekan politik stratejilerin temel alanlarından biri olmuĢtur. 

―Neoliberalizm, kentleĢme  söz  konusu  olduğunda mekanlar  arası rekabeti 

artırmak, mekan  yaratmak, mekana  yatırım ve iĢgücü  çekmek için  yapılan ve 

yasal nitelik kazandırılan kamu ve özel sektör arasındaki sınırların kalktığı kentsel 

yönetiĢim biçimi olarak tanımlanabilmektedir. Neoliberal kentleĢme politikalarıda, 

özelleĢtirme ve serbest pazarı teĢvik eden; idari ve ekonomik verimlilik için devletin 

rolünün azaltıldığı ekonomik kalkınma  yönelimli ulusal devlet politikaları bütünü 

olarak tanılanmaktadır‖ (Günay, 2010, s.16).   

Neoliberal kentleĢme süreci içinde kentler ve onların arasındaki iliĢki ağları 

değiĢime uğramaktadır. Kentler ve kentleĢme sermaye birikim süreçlerinin bir 

parçası haline gelirken, rekabetçilik, sermaye için cazibe merkezi haline gelme ve 

mutenalaĢtırma gibi neoliberal kentleĢme stratejileri, planlama ve kent yönetim 

sistemlerine hakim olmaktadır. Diğer taraftan kolaylaĢtırıcı rolleri ile yeni kurumlar 

ve iĢbirlikleri (kamu-özel sektör iĢbirlikleri, yetkilendirilen merkezi devlet 

kurumları, kalkınma ajansları) ortaya çıkmaktadır  (Tezcan ve Penpecioğlu, 2009).        

Kentsel mekan ve kent yönetimi alanlarında büyük projeler ve ayrıcalıklı planlama 

yetkileri Ģeklinde gerçekleĢen neoliberal kentleĢme süreci kent mekanının tüm 

parçaları üzerinde müdahale biçimi geliĢtirebilmektedir. Burada önemli olan husus 

toplumun tüm kesimlerini dikkate alan, kamusal yararı gözeten bir yaklaĢım 

sergilenmesi gerekliliğidir. Ancak uygulamada daha çok rant ekonomisini besleyen 

bir iĢleyiĢ gözlenmektedir. Bu süreçler yalnızca Türkiye‘ye özgü değildir tüm dünya 

ülkelerinde ortaya çıkmakta ve çıkabilmektedir. Tüm ülke örneklerinde gözlenebilen 

ortak noktalar; ketlerin sosyo-mekansal olarak ayrıĢtırılmaları, mutenalaĢtırılma 
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süreçleri ve kentlerde varolan eĢitsizliklerin yeniden üretilmesidir (Tezcan ve 

Penpecioğlu, 2009). 

Bu çalıĢmada neoliberal kentleĢme sürecinin dinamikleri Erzurum örneğinde 

incelenecektir. Kent yönetimi ve sermaye için göz alıcı hale gelen bölgelerin 

dönüĢüm alanı ilan edilme süreçleri, hakim söylemler, bu söylemlerin arkasındaki 

kapitalist kentleĢme dinamiklerine paralel niyetler, yapısal koĢullar ve temel aktörler 

ortaya konularak eleĢtirel bir değerlendirme yapılacaktır. 

Ġlk olarak neo-liberal kentleĢme olarak tanımlanan süreç tartıĢılacaktır. Sonrasında, 

Erzurumdaki kentsel dönüĢüm projeleri ve seçilen proje alanı üzerinden kurulan 

iliĢkiler ve yapılmak istenenlere dair değerlendirmelerde bulunulacaktır. Daha sonra 

Marketler bölgesi için söylenen, amaçlanan ve hedeflenen değiĢimin farklı boyutları 

(sosyal, mekansal) kısaca ortaya konulacaktır. Sonuç bölümünde ise, Erzurum 

örneği üzerinden ülkemizde uygulanan neoliberal politikaların kentleĢme 

dinamiklerini nasıl etkilediği ve biçimlendirdiği konusu tartıĢılacaktır.       

2. Neoliberal Kentleşme  

Kentsel mekanın neoliberal politikalar temelinde üretimi konusuna açıklık getirmek 

için öncelikle sermaye birikimi açısından mekanın üretimi konusuna değinmek 

gerekmektedir. Bu konuda Harvey‘in kentleĢme sürecini sermayenin çevrimler arası 

hareketliliği açısından inceleyen çalıĢması yararlı olacaktır. Harvey (1985) kentsel 

yapılı çevrenin sermaye birikimi mantığıyla uyumlu bir Ģekilde üretildiğini, birinci 

çevrim sonucu aĢırı biriken sermayenin ikinci çevrime aktarılarak geçici olarak 

iĢsizlik, atıl kapasite ve fiyat düĢüĢleri gibi problemlere çözüm getirdiğini öne 

sürmektedir. Kentsel yapılı çevrenin üretilmesini içeren sabit sermaye yatırımları 

sermayenin ikinci çevrimini ifade etmektedir. Sermaye bu Ģekilde alıĢveriĢ 

merkezleri, konut alanları ve fabrika gibi mekansal olarak sabit bir yatırım haline 

gelerek tüketim ve sermaye birikiminin karlılığı için gerekli olan yapılı çevreyi 

oluĢturur (Tezcan ve Penpecioğlu, 2009). Sermayenin üçüncü çevriminde ise devlet 

emeğin ve sermayenin yeniden üretilmesi süreçlerine belirli alanlarda yatırımlar ve 

sosyal harcamalar yapmak yoluyla doğrudan müdahil olur. Burada sermayenin 

kentleĢmesiyle ilgili olarak ikinci çevrime olan aktarım yeterli açıklayıcılığa 

sahiptir. Ancak bu çevrim sırasında oluĢturulan mekansal sabitler zaman içerisinde 

değer kaybı yaĢayacağı için sermayenin hareketliliğini yada kent mekanında eskiyen 

yapılı çevrelerin yeni rantlar üretecek Ģekilde yeniden üretimini gerekli kılmaktadır. 

Kentsel arsa ve üzerindeki yapılaĢmanın yenilendiğinde ortaya çıkacak rant ile 

mevcut rant arasındaki fark kapitalist kentleĢme dinamiklerinin temel 

motivasyonunu anlamak açısından çok önemli bir girdi olmaktadır. Kentsel 

dönüĢüm projeleri, soylulaĢtırma süreçleri, alıĢveriĢ merkezi ve korunaklı site 

inĢaatları gibi kent mekanında gerçekleĢtirilen eylemlerin hepsi bu rant farkını 

kapatmak için gerçekleĢtirilen neoliberal kentleĢme örüntüleridir.         

Türkiye örneğinde düĢündüğümüzde özellikle son on yılda devletin inĢaat sektörünü 

destekleyerek kentsel yapılı çevrelerin değiĢimine ve geliĢimine odaklandığı 

görülmektedir. Yeni yasa ve düzenlemelerde bu doğrultuda gerçekleĢtirilmektedir 

(Balaban, 2008). Son dönem içerisinde toplam 198 yasal düzenleme ile devlet yapılı 

çevrenin üretimine iliĢkin teĢvik edici bir yol izlemiĢtir. Bu yasal düzenlemeler dört 

baĢlık altında gruplandırılmaktadır; arazi politikaları; yapılı çevrenin üretimi; imar 
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afları; planlamanın yasal ve kurumsal çerçevesi (Balaban, 2012). Türkiye‘de 

devletin sermayenin ikinci çevrime aktarılması sürecine güçlü bir Ģekilde 

dahiliyetini gösteren bu geliĢmeler kamu arazilerinin toplu konut, alıĢveriĢ 

merkezleri ve kentsel yenileme projeleri için özel sektöre tahsis edilmesi ve 

satılması, toplu konut üretimini düzenleyen kurumun yetkilerinin artırılması ve rant 

farkını kapatmayı amaçlayan büyük ölçekli kentsel yenileme projelerinin 

desteklenmesi, BüyükĢehir Belediyelerinin ve yerel ortaklıkların kentsel yenileme 

projelerini yaĢama geçiren kurumsal yapılar olarak düzenlenmesi ve planlama 

yetkilerinin farklı sektörlerde uzmanlaĢmıĢ devlet kurumları arasında dağıtılarak 

kentsel mekana bütünlükten yoksun müdahalelerin önünün açılması gibi 

düzenlemelerle detaylandırılabilmektedir. Bütün bu değiĢimlere odaklanan 

neoliberal kentsel politikalar ile aslında büyük sermaye sahibi güçlü kesimlerin kısa 

vadeli çıkarlarına öncelik verilmektedir (Tezcan ve Penpecioğlu, 2009).  

Neoliberal kentleĢme aslında ekonomi-politik  süreçlerin  mekânda  yarattığı 

dönüĢümü  temsil etmektedir. Neoliberalizm ayrıca  mekanı bir enstrüman  olarak  

kullanan ekonomi-politik  yeniden  yapılandırma  stratejilerinin bütünü olarak ifade 

edilebilmektedir. ―Bu  anlamda, yirmibirinci  yüzyılda  kent  neoliberalleĢmemekte,  

yerine,  neoliberalleĢme kentleĢmektedir‖ (Günay, 2010, s.18). Küresel kent 

tartıĢmalarıda aslında bu süreçte kentlerin ulusal ekonomileri taĢıdığını ifade 

etmektedir. Kentler artık küreselleĢmeyi biçimlendiren insan ve sermaye akıĢının 

merkezinde rekabetçi birimlerdir. Neoliberal politikaların rekabet  eğilimli yaklaĢımı  

mekansal anlamda, bir yıkım ve yeniden inĢa etme sürecini tanımlamaktadır. 

Neo-liberal kentsel politikalar çerçevesinde Ģekillenen neo-liberal kentleĢme, 

sermayenin nasıl kentleĢtiği ve kent ve planlama sistemleri üzerinde ne gibi 

değiĢimler yarattığı sorularııun yanıtlanmasında bizlere yardımcı olmaktadır. 

Swyngedouw vd. (2002)‘nin Avrupa ülkelerinde 13 büyük ölçekli dönüĢüm projesi 

üzerinden yaptıkları çalıĢma neoliberal kentleĢme süreçlerine iliĢkin önemli 

referanslar sunmaktadır. Bu çalıĢmaya göre; büyük ölçekli kentsel dönüĢüm 

projeleri planlama süreçlerinde ayrıcalıklar oluĢturmanın bir aracı haline gelmiĢtir; 

kentsel müdahalelerde daha az demokratik daha fazla elitist bir yönetim biçimi 

ortaya çıkmıĢtır; yerel demokratik katılım mekanizmalarına saygı duyulmamaya ve 

göstermelik yapılmaya baĢlanmıĢtır; dönüĢüm projeleri kentin üst ölçek planlama 

kararlarıyla ve kentin bütünüyle entegre olmayan bir karakter sergilemektedir; 

dönüĢüm projelerinin çoğunluğu gayrimenkul pazarı aracılığıyla sosyo-ekonomik 

kutuplaĢmayı artırmaktadır; dönüĢüm projeleri yoluyla yönetiĢimin mekansal ölçeği 

ve dolayısıyla kent yönetiminde güç dengeleri değiĢmektedir. Tüm bu geliĢmelerin 

Türkiye örneğinde bir karĢılığının bulunduğu düĢünüldüğünde neoliberal kentleĢme 

deneyiminin gelecekteki olası büyük problemlerin habercisi olduğu sonucuna 

varabilmekteyiz. Bu noktada, Türkiye‘de sermayenin ikinci çevrime devletin güçlü 

müdahalesiyle aktarıldığı ve kentsel yapılı çevre üretiminin 1980‘ler sonrası 

dönemde yeniden artıĢ gösterdiği son 10 yıllık süreçte, kentsel geliĢim, mekansal 

planlama ve kentsel politika süreçlerinin nasıl gerçekleĢtiği konusuna kısaca 

değinmek faydalı olacaktır. 

Türkiye‘de planlama yetkileri son 10 yıllık süreçte sektörel olarak 

merkezileĢmektedir (Balaban, 2008). Bu son dönemde geçmiĢ yılların rant farkını 

kapatma odaklı yapılı çevre üretimindeki verimsizlikler yeni yasal düzenlemeler ile 
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ortadan kadırılmak istenmiĢtir. Devlet artık kentsel yapılı çevre üretimini güçlü bir 

Ģekilde teĢvik eden faaliyetlerde bulunmaya baĢlamıĢtır. Balaban‘ın (2008) belirttiği 

gibi 2003 yılında yapılan yasal değiĢikliklerle Kültür ve Turizm Bakanlığı, Turizm 

Merkezi ilan edilen bölgelerde plan yapma ve yaptırma yetkisine sahip olmuĢtur. 

Ayrıca geliĢtirilen yasal düzenlemerle, Toplu Konut Ġdaresi (TOKĠ) kuruluĢ 

gerekçelerinden de uzaklaĢarak planlama açısından oldukça geniĢ ve ayrıcalıklı 

yetkilerle donatılmıĢtır. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 2004 yılında Endüstri Bölgeleri 

Kanunu‘nda yapılan değiĢikliklerle sanayi bölgelerinde yapılı çevreyi geliĢtirme ve 

planlama yapmakla yetkilendirilmiĢtir (Tezcan ve Penpecioğlu, 2009). Balaban 

(2008) son on yılda yaĢananları sektörel olarak mekansal planlama yetkilerinin 

ayrıĢtırılması ve merkezi devlet kurumlarının yetkilerin artırılması Ģeklinde 

özetlemiĢtir. Bu durum, Türkiye‘de neo-liberal kentleĢmenin mekansal planlama 

dinamiklerini yetki açısından gözler önüne sermektedir. 

Büyük ölçekli kentsel projelerin sektörel olarak merkezileĢen mekansal planlama 

yetkileri yoluyla gerçekleĢtirilmeye çalıĢıldığı gözlenmektedir. Kentsel mekanın 

yeniden üretiminden kaynaklanan artı değerin yani kapanan rant farkının büyük 

sermaye sahipleri arasında paylaĢılmasını sağlayan neoliberal süreçler çalıĢan 

sınıfların ve hak sahiplerinin yaĢamsal önceliklerini ve refahını göz ardı eden bir 

konuma ulaĢmıĢtır (Tezcan ve Penpecioğlu, 2009). 

Türkiye‘de yetki dağılımı, büyük ölçekli kentsel projelerin geliĢtirilmesi açısından 

incelendiğinde kent ve kent dıĢı arsalarda rant farkını kapatmaya odaklanan 

projelerde, ―turizm bölgeleri ve kıyılarda Kültür ve Turizm Bakanlığı‘nın; konut 

alanları ve bu alanlarla bütünleĢik alıĢveriĢ merkezlerinin gerçekleĢtirilmesinde 

TOKĠ‘nin; kentsel dönüĢüm, mutenalaĢtırma ve kamuya kapalı korunaklı 

yerleĢimlerin oluĢturulmasında BüyükĢehir Belediyeleri ve TOKĠ‘nin yetkili 

kılındığı görülmektedir. Proje süresince kurulan yerel ortaklıklar ise Türkiye‘de 

çoğunlukla BüyükĢehir Belediyeleri  ve/veya TOKĠ ve güçlü sermaye grupları 

arasındaki iĢbirlikleri çerçevesinde Ģekillenmektedir‖ (Tezcan ve Penpecioğlu, 2009, 

s.9). 

Erzurumdaki dönüĢüm projelerini ve olası sosyo-mekansal değiĢim süreçlerini neo-

liberal kentleĢme sürecinden bağımsız olarak düĢünmek doğru olmayacaktır. 

Kentsel dönüĢüm projeleri, bu projeleri yaĢama geçirmeye çalıĢan yerel güçler ve 

artan anti-demokratik uygulamalarla karĢı karĢıya kalan Erzurum‘da yaĢanan bütün 

bu geliĢmeler çalıĢmanın devam eden bölümünden itibaren tartıĢılacaktır. 

3. Erzurum Kentinde Gündemde Olan Kentsel Dönüşüm Projeleri 

Erzurum‘da kentsel dönüĢüm çalıĢmaları -neoliberal kentleĢme politikalarının 

Türkiyede ki ilk uygulama dönemi içerisinde- 1985 yılında gecekondu önleme 

alanlarının planlanması ile baĢlar. Erzurum Ģehri, cumhuriyetin ilk yıllarından 

itibaren kentsel geliĢimini gecekondulaĢma ile sürdürmüĢtür. Kent 1950 yılı ile 

baĢlayan ve 1970-80 yılları arasında -yoğunlaĢan  kırsal göçle gecekondulaĢmaya 

devam etmiĢtir. Bu geliĢim sonucunda Erzurum kentinde yönetimlerce ıslah, tasfiye, 

yıkım ve kentsel dönüĢüm adları altında çeĢitli çalıĢmalar yapılmıĢtır, bu çalıĢmalar 

1994 yılında baĢlatılmıĢ ve 1999-2004 yılları arasında hız kazanmıĢtır (Demircan, 

2010). Pilot bölgelerde kentsel dönüĢüm çalıĢmaları devam edilirken Hasan-i Basri, 
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Çat Yolu, Emin Kulbu, Ġmar Ġskan Lojmanları ve Mal Meydanı gibi bölgelerde yeni 

kent alanları oluĢturulmuĢtur. (Demircan, 2010) 

Erzurum kentinde gündemde olan kentsel dönüĢüm alanları; kentsel dönüĢüm alanı 

ilan edilen Veyis Efendi Kentsel DönüĢüm Alanı, çalıĢmaları devam eden ġehitler 

Mahallesi, Dağ Mahallesi, Hasani Basri Mahallesi, Habip Efendi Mahallesi, Mehdi 

Efendi Mahallesi, Mal Meydanı Mahallesi, Ġmar Ġskan Evleri, Harput Mahallesi, 

Kale ve Çevresi ve kentsel dönüĢüm çalıĢmaları tamamlanan Yıldızkent Kentsel 

DönüĢüm Alanı‘dır. Diğer bir bölge ise bu çalıĢma kapsamında incelenecek olan ve 

kentsel dönüĢüm alanı ilan edilen Marketler Bölgesi‘dir. 

Erzurum kenti dönüĢüm alanları, uydu görüntüsü üzerinde, Erzurum BüyükĢehir 

Belediyesi Ġmar Daire BaĢkanlığı, Tapu Kadastro ve KamulaĢtırma ġube 

Müdürlüğünden alınan bilgiler ıĢığında aĢağıdaki Ģekilde belirtilmiĢtir.  

 

Şekil 3.1. Erzurum Kentsel DönüĢüm Alanları (Kaynak: Erzurum BüyükĢehir Belediyesi  ve 

Demircan‘ın (2010) çalıĢmasından uyarlanmıĢtır) 

Erzurum BüyükĢehir Belediyesi dönüĢüm uygulamalarında genelde, biri 

kamulaĢtırma ve diğeri arsa satıĢ olmak üzere iki yol izlemektedir. ġehitler 

Mahallesi‘nde arsa satıĢ ihalesi, %3lük kat karĢılığı yapılmaktadır. ġehitler 

Mahallesi‘nde kamulaĢtırmada arazi sahiplerinin % 70‘i ile anlaĢılmıĢ, % 30‘u 

mahkeme sürecinde bulunmaktadır. (ġimĢek, vd., 2012) 

Ġmar Ġskan Lojmanları bloklarında 67.000 m²lik dönüĢüm alanının 33.000 m²si 

Erzurum BüyükĢehir Belediyesi‘nin mülkiyetindedir. Ġmar Ġskan, kendi 
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mülkiyetindeki arsaları özel sektöre satmaktadır. Özel sektör, kentsel dönüĢüm 

projelerini üretecek, projeleri BüyükĢehir Belediyesi‘ne sunacak, projenin onayını 

ve takibini yine BüyükĢehir Belediyesi yapacaktır. Proje uygulamasının tamamen 

ihale edilmesi planlanmaktadır. DönüĢüm kapsamında kentsel tasarım projesi ve 

uygulama projeleri (peyzaj, mimari, statik vs.) yapılma aĢamasındadır (ġimĢek, vd., 

2012). Erzurum BüyükĢehir Belediye Meclisi, 21 Temmuz 2011 tarihli 2011/183 

sayılı kararında, Ġmar Ġskan Blokları Kentsel DönüĢüm ve GeliĢim Alanı‘nda 6.7 ha 

alan üzerindeki Ġmar-Ġskan Bloklarının kat karĢılığı alan sahiplerine verilmesi yer 

almaktadır (Erzurum BüyükĢehir Belediyesi Ġmar ĠĢleri Daire BaĢkanlığı Toplu 

Konut ve Gecekondu Hizmetleri Müdürülüğü ArĢivi Gecekondu Verileri, 2004; 

ġimĢek, vd., 2012).  

ÇalıĢması hızla devam eden Mal Meydanı Kentsel DönüĢüm Projesi proje alanının 

% 80‘i kamulaĢtırılmıĢtır. Proje, TOKĠ ve Belediye ortaklığı ile yürütülmektedir 

(a.g.e.). 

Kale Çevresi Kentsel DönüĢüm Projesi‘nde koruma kurulu, projenin ‗kentsel 

yenileme‘ kapsamında yapılması gerektiğine iliĢkin görüĢ belirtmiĢtir, ancak Çevre 

ve ġehircilik Bakanlığı bu projede yenileme kapsamına gerek olmadığını 

bildirdiğinden proje ‗dönüĢüm projesi‘ adı ile geçmektedir. Proje alanında 

halihazırda toplam 22 tescilli yapı bulunmaktadır. (a.g.e.).  

Kentsel dönüĢüm alanı ilan edilen ve henüz çalıĢmalarına baĢlanmamıĢ olan Veyis 

Efendi Mahallesi‘nde 100.000 m²lik bir alan, 14 temmuz 2011 tarih ve 2011/158 

nolu kararı ile kentsel dönüĢüm ve geliĢim alanı ilan edilmiĢtir. Belediyece 5 yıllık 

kamulaĢtırma programına alınarak kamulaĢtırma iĢlemlerinin yütürülmesi için 

meclis kararı alınmıĢtır (Erzurum BüyükĢehir Belediye Meclisi, 21 Temmuz 2011 

tarihli 2011/183 sayılı kararı; ġimĢek, vd., 2012).  

‗BüyükĢehir Belediyesi, dönüĢüm projelerine kamulaĢtırma ağırlıklı baĢlamaktadır. 

KamulaĢtırma bedeli ödenmekte, anlaĢma yapılamayan mülk sahipleri için ‗acil 

kamulaĢtırma kararı‘ çıkarılmaktadır. Çok büyük oranda kamulaĢtırılmıĢ ve projesi 

yapılacak ya da projesi tamamlanmıĢ ve uygulama ihalesine çıkılacak projeler 

bulunmaktadır. BüyükĢehir Belediyesi‘nin kentsel dönüĢüm projeleri için uyguladığı 

yöntem; tapusu ya da tapu tahsis belgesi olan binalar için kamulaĢtırma bedeli ve 

enkaz bedelinin ödenmesi Ģeklinde; tapusuz binalar için enkaz bedelinin tamamının 

ödenmesi Ģeklindedir. Kat karĢılığı takas, Erzurum BüyükĢehir Belediyesinin 

baĢvurduğu bir uygulama Ģekli değildir‘ (a.g.e.). 

4. Neoliberal Kentleşme Politikalarının Gizli Gündemi: Erzurum Marketler 

Bölgesi 

Erzurum ili, Palandöken Ġlçesi YeniĢehir bölgesi sınırları dâhilinde bulunan ġehit 

Üsteğmen Ġsmail Aksu ve Solakzade mahallelerinde bulunan dört yapı adası 

Erzurum BüyükĢehir Belediyesince 5998 sayılı kanunun 1.maddesine istinaden 

14.03.2012 Tarih ve 2012/62 sayılı kararı ile Kentsel DönüĢüm ve GeliĢim Alanı 

olarak ilan edilmiĢtir. Dört yapı adası birleĢtirilerek 5 hektarlık asgari alan 

yeterliliğine ulaĢılmıĢtır. Belediyenin kentsel dönüĢüm ve geliĢim ilan ederken 5393 

sayılı Kanunun 73. Maddesinde belirtilen Ģartlardan (eskiyen kent dokusu, tarihi ve 

kültürel dokuya, deprem riski) ziyade dönüĢüm alanı ilan etme yetkisini dikkate 

aldığı gözlenmiĢtir. Dolayısıyla kamu yararının nasıl gözetildiği hususu Ģüphe 
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uyandırmaktadır. Marketler bölgesi Erzurum YeniĢehir-Yıldızkent aksı üzerinde 

ticaret fonksiyonu ile alt merkez olmuĢ bir bölgedir. Alan ticaret iĢlevi ile kentin 

geliĢme aksı içerisinde yer almaktadır. ÇalıĢma alanında yer alan yapı adaları, 

YeniĢehir-Yıldızkent Altyolu üzerinde mevcut Erzurum AVM karĢısında ve 

civarında bulunan, imar planınına uygun tek katlı bir yapılaĢma düzenine sahip 

ticaret alanıdır. Yerinde yapılan çalıĢmalarda yapı adası ve çevresinin ticaret alanı 

olarak kullanıldığı görülmüĢtür.  

 

Şekil 4.1. Uydu görüntüsü (YeniĢehir-Yıldızkent yerleĢim alanı kırmızı ile gösterilmiĢtir)  

 

Şekil 4.2. Uydu görüntüsü (Kentsel dönüĢüm alanı ilan edilen Marketler Bölgesi mavi ile 

gösterilmiĢtir)  

Kentsel dönüĢüm alanında ne yapılmak istendiğine dair resmi bir proje ve gerekçe 

bulunmazken, yerel gazete ve internet sitelerinde alana 7 katlı AVM (alıĢveriĢ 

merkezi) yapılacağının duyurulduğu görülmüĢtür. Bu durum bölgede bir 

mutenalaĢtırma sürecinin baĢlayabileceği konusunda kuĢkular uyandırmaktadır. 

Bölgede mevcutta 1.200 esnaf ve yanlarında çalıĢtırdıkları yaklaĢık 1.200 çalıĢan 
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bulunmaktadır. Aileleriyle birlikte toplamda 12.000 insanın bu dönüĢüm alanının 

muhatapları olduğu görülmüĢtür. Bölgenin sınırları içerisinde bulunduğu  

Palandöken ilçe belediyesinin kentsel dönüĢüm ile ilgili bir isteminin bulunmadığı 

tespit edilmiĢtir. 

 

Şekil 4.3. Uydu görüntüsü (Kentsel dönüĢüm alanı ilan edilen alanlar gösterilmiĢtir. Marketler 

Bölgesi yapı adaları mavi ile gösterilmiĢtir)  

5393 sayılı Belediye Kanununun değiĢen 73.maddesi incelendiğinde Belediyelere 

kentsel dönüĢüm ve geliĢim projeleri uygulama yetkisi verilirken kentsel dönüĢüm 

alanı ilan edilen yerde ne tür bir kullanım olacağı yada ne tür bir proje 

uygulanacağını ifade etme zorunluluğu konulmadığı görülmüĢtür. Yine aynı kanun 

metnine göre, alınan kararda alanın hangi amaçla kullanılacağı ve hak sahipleriyle 

nasıl anlaĢılacağı konularına dair bir husus bulunmamaktadır. KamulaĢtırma 

Kanununun 1.maddesinin 12. Bendi BüyükĢehir belediyelerine kentsel dönüĢüm 

projelerini gerçekleĢtirmek için imar uygulaması yapma, imar yapılan yerlerde 

taĢınmaz değeri tespit etme ve bu değer üzerinden hak sahiplerine dağıtım yapma 

yetkilerini tanımlamıĢtır. Neoliberal kentleĢme politikalarına uygun olarak 

gerçekleĢtirilen bir yetki artırımı ve dönüĢüm projeleri yoluyla ayrıcalıklar sağlama 

süreci bu alanda da gözlenmiĢtir. 

Marketler bölgesine iliĢkin olarak  1/5000 Nazım Ġmar Planı ve 1/25.000 Çevre 

Düzeni Planları temin edilemediğinden (belediyelerde olmadığından) 1/1000 Ölçekli 

Uygulama Ġmar Planı üzerinden incelemeler yapılmıĢtır. Kentsel DönüĢüm ve 

GeliĢim Alanı ilan edilen bölgenin plana uygun olarak yapılaĢmıĢ az katlı bir ticaret 

alanı olduğu gözlenmiĢtir. Alanın Erzurum kent bütünü içerisinde YeniĢehir-

Yıldızkent bölgesi için alt merkez olarak düĢünüldüğü görülmüĢtür.  

ÇalıĢma alanına iliĢkin genel bir araĢtırma ve değerlendirme sürecinden sonra 

detaylı bir analiz için yüz yüze görüĢme yöntemi benimsenmiĢtir. Bu süreçte bir 

anket formu düzenlenmiĢ ve hak sahipleriyle  görüĢmeler yapılmıĢtır. Sorular 

belirlenirken hak sahiplerine iliĢkin bilgiler, iĢyerine ait bilgiler ve kentsel dönüĢüm 

projesine ait bilgiler sorgulanmıĢtır. Toplam 36 iĢyeri sahibiyle anketler 
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tamamlanabilmiĢtir. Genel itibari ile dönüĢüm projesiyle ilgili konuĢmama yönünde 

bir tutum takındıkları gözlenmiĢtir.  

Bölgede yapılan incelemede, kullanıcıların alanın dönüĢümüne yönelik 

memnuniyetleri, sürece dahil edilip edilmedikleri, neler teklif edildiği gibi hususlar 

belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. Bu amaçla bölgenin kullanıcıları olan iĢyeri sahiplerine 

anketler uygulanmıĢ ve değerlendirilmiĢtir. 

ÇalıĢmada hak sahiplerinin profilinin belirlenmesi amacıyla öncelikle bölgedeki 

iĢyeri sahiplerinin eğitim durumları, aile aylık ortalama geliri, iĢyeri mülkiyet 

durumları ve bu mahalleyi seçme nedenleri gibi sorular yöneltilmiĢtir. ÇalıĢmada 

kullanıcı profilinin belirlenmesindeki amaç, iĢyeri sahiplerinin eğitim düzeyi ve bu 

bölgede bulunma sebeplerinin araĢtırılmasıdır.  

Marketler Bölgesi‘nde ankete katılan kullanıcıların %52‘sinin lise mezunu olduğu 

belirlenmiĢtir. ĠĢyeri sahiplerinin %63‘ü mülk sahibidir. Mülk sahiplerinin %94‘ü 

mülklerini kendi imkanlarıyla satın aldıklarını belirtmiĢlerdir. Bölgede ankete 

katılan kullanıcıların %33‘ü kiracıdır ve kiracıların %80‘inin ödedikleri kira 

ücretinin 2500-4500 TL ve üstü olduğu saptanmıĢtır. Yapılan ankete göre, iĢyeri 

kiracılarının yalnız %12‘inin mülk sahipleriyle aynı mahallede yaĢadıkları 

belirlenmiĢtir.  

ĠĢyeri sahiplerinin %50‘si iĢyerlerinin bu bölgede olmasından memnunluk  

duyduklarını ifade etmiĢlerdir. Ankete katılanların %89‘u 5 yıl ve daha uzun süredir 

bu mahallede çalıĢmaktadırlar. Bu sonuçlar ile ankete katılan kullanıcıların, 

bölgenin değiĢim sürecini sağlıklı değerlendirmeleri beklenmektedir. 

ĠĢyeri sahiplerine iĢyerlerini burada açma nedenleri sorulmuĢ; %61‘i ekonomik ve 

ailevi zorunluluklar olmakla birlikte bölgenin merkezi bir yer olmasından dolayı 

iĢyerlerini burada açtıklarını ifade etmiĢlerdir.  

Ankete katılanlara  mahallenin en önemli probleminin ne olduğu sorulduğunda ise 

büyük bir çoğunluğun sosyal sorunlar ve çevre kalitesini bu bölgenin en önemli 

problemleri olarak gördükleri belirlenmiĢtir. Alanın sağlıklaĢtırılmasını mı yoksa 

yıkılıp yeniden yapılmasını mı tercih edersiniz sorusu sorulduğunda büyük bir 

çoğunluğun (%78) alanın sağlıklaĢtırılmasını istedikleri belirlenmiĢtir. 

Ankete katılanların %89‘u market ve Ģarküteri  iĢletmektedir. ĠĢletmelerin büyük 

çoğunluğunun gıda sektörüne yönelik olduğu gözlenmektedir. Bölgenin 

kullanıcıları, bölgeyi sohbet etmek, vakit geçirmek, alıĢveriĢ yapmak gibi sosyal 

etkinlikler için de kullanmaktadırlar. Dolayısıyla dönüĢüme konu alanın bölgenin 

toplumsal yaĢamında önemli bir yere sahip olduğu söylenebilmektedir.   

ĠĢyerini ne zaman açtıklarına iliĢkin soruya %71‘i en az on üç yıl olarak yanıt 

vermiĢlerdir. Dolayısıyla bu bölgede varolan iĢyeri sahipleri büyük çoğunlukla on 

ile onbeĢ yıl arası bir ekonomik geçmiĢe sahiptir. Değerlendirmeler sonucunda 

iĢyerlerinin %41‘inin 20-30 yıl önce, %30‘unun 13-20 yıl önce, %18‘inin 3-10 yıl 

önce ve %11‘inin 3 yıl önce ticari faaliyete baĢlamıĢ olduğu belirlenmiĢtir.  

ĠĢyeri sahiplerine kullandıkları binaların yapım yılı sorulduğunda, binaların %38‘nin 

1980-83 yılları arasında, %43‘ünün 1985-2000 yıllarında yapıldığını belirtmiĢlerdir. 

Yapılan bu analiz ve gözlemler sonucu mevcut yapıların fiziksel koĢullar 



KBAM 4. Kentsel ve Bölgesel AraĢtırmalar Sempozyumu 

393 

bakımından bazı problemlere sahip olduğu görülmektedir ancak sağlıklaĢtırma 

yoluna gidilerek mevcut sorunların çözülebileceği ve bölge kullanıcılarının da bu 

yönde bir talepleri olduğu görülmektedir. 

ĠĢyerlerinin %43‘ü 25-100 m2, %33‘ü 100-200 m2 büyüklüğündedir. Kullanıcıların 

%56‘sı iĢyerlerine yaya olarak gitmektedirler. ĠĢyeri sahiplerinin %44‘ü mekan 

olarak geniĢleme gereksinimi duyduklarını dile getirmiĢlerdir. Bölgedeki iĢyerlerinin 

%63‘ünde çalıĢan sayıları  genellikle 1-3 kiĢi arasında değiĢmektedir. ÇalıĢanların 

%93‘ü erkektir. ÇalıĢanların geldiği yerlere iliĢkin soruya %30‘u merkez, %45‘i 

YeniĢehir ve Yıldızkent olarak cevap vermiĢlerdir. 

Anket çalıĢmasının son bölümünde kentsel dönüĢüm projesiyle ilgili daha detayda 

bilgiler elde edilmeye çalıĢılmıĢtır. Kentsel dönüĢüm projesinden memnun olup 

olmadıkları sorusuna iĢyeri kullanıcılarının çok büyük çoğunluğu (%92) memnun 

değilim cevabını vermiĢtir. DönüĢüm projesiyle ilgili olarak herhangi bir 

bilgilendirmenin yapılıp yapılmadığı sorusuna %57 gibi bir oranla hayır cevabı 

alınmıĢtır. Geri kalan %43 lük hak sahibinin belediyede yapılan toplantılara 

çağrıldıkları ve katıldıkları belirlenmiĢtir. Ancak toplantılarda karĢılıklı bir 

müzakereden çok alınan kararların tebliğ edilmesi Ģeklinde bir yöntem izlendiği 

ifade edilmiĢtir. Bu durum verilen bilginin yeterliliği ve kapsamı sorgulandığında 

ortaya çıkmıĢtır. %84 lük bir oranla bilgi paylaĢımının yetersiz olduğu ifade 

edilmiĢtir. 

DönüĢüm projesinin maddi boyutları ve ikna sürecinde teklif edilenleri öğrenmek 

amacıyla yapılan görüĢmelerde hak sahiplerinin büyük çoğunluğuna mevcut 

durumlarından daha küçük veya aynı büyüklükte iĢyeri önerildiği belirlenmiĢtir. 

DönüĢüm sonrası iĢin niteliğinde bir değiĢiklik hedeflenip hedeflenmediği sorusuna 

%96 lık bir oran aynı iĢi sürdüreceği ve bu konuda bir farklı bir durumun olmadığı 

yanıtını vermiĢtir. Proje sonrasında bir değer artıĢı ve kazancı sağlanamayacağı 

düĢünülmektedir. DönüĢüm sonucu bölgedeki mekânların sayılarının kontrolsüzce 

artacak olması önemli derecede memnuniyetsizliğe yol açmıĢtır. Rekabet ve gelir 

kaybı dönüĢüm sonrası oluĢacak ortamda beklenen olumsuz sonuçlar olarak tespit 

edilmiĢtir. DönüĢüm size sorulsaydı nasıl bir proje isterdiniz Ģeklinde hak 

sahiplerinin niyetini anlamak için yapılan görüĢmede çoğunluğun konut altı ticaret 

Ģeklinde bir dönüĢüme gidilmesini yada aynı Ģekilde bir yenileme yapılmasını 

istediği görülmüĢtür. DönüĢümün ortaya çıkaracağı yoğunluk bölge sakinleri 

tarafından olumsuz karĢılanmıĢtır. Sonraki aĢamada dönüĢüm projesinin nasıl olması 

gerektiği üzerinden birtakım sorgulamalar yapılmıĢ ve proje süresince önerilerinin 

dinleneceği bir toplantını yapılmadığı ve projeye hak sahiplerinin dahil edilmediği 

görülmüĢtür. Proje yapılırken kullanıcıların bu sürece tam anlamıyla dahil 

edilmemesi memnuniyetsizlik ve güvensizlik ortamı yaratmıĢtır. Hak sahiplerine 

proje süresi boyunca maddi imkanlar (yeni dükkan, kira yardımı, para+taĢınma 

yardımı) teklif edildi mi konusunda yapılan sorgulamalarda tüm kullanıcıların hayır 

cevabı verdiği görülmüĢtür. Son olarak dönüĢüm projesiyle ilgili beklentiler 

öğrenilmeye çalıĢılmıĢtır. %38lik bir grubun konut altı ticaret Ģeklinde yeni bir 

yapılaĢma beklediği, %48lik bir grubun ise bugünkü koĢullarda bir yapılaĢma 

istediği görülmüĢtür.  
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Anket çalıĢmasının bütünü göz önüne alındığında; büyükĢehir belediyesinin, 

kendisine tanımlanan yetkileri kullandığı gerekçesiyle kentin rant açısından 

potansiyeli yüksek olan bir parçasını istediği gibi dönüĢüm alanı ilan ettiği ve alana 

dair tasarruf hakkını kendisine geçirdiği görülmektedir       

5. Sonuç 

Marketler Bölgesi‘nde yapılması planlanan düzenleme ve dönüĢümler, dönüĢümü 

gerekli kılacak aĢamalar yaĢanmadan yapıldığı için kullanıcı boyutunda sorunlar 

yaratmıĢtır. Ülkemiz genelinde gözlemleyebildiğimiz yerel halka ve hak sahiplerine 

yaĢadıkları mekanın düzenlenmesine iliĢkin söz ve karar hakkı vermeyen 

uygulamalar Erzurum örneğinde de ne yazık ki gözlenmektedir. Projeye konu 

alanların sosyal ve ekonomik boyutları gözardı edilmektedir. Kent bütününde bir 

yaklaĢım geliĢtirilmediği için alanın dönüĢüm projeleri gibi parçacıl düzenlemeler 

yoluyla değiĢtirilmesi planlama disiplininin dıĢına çıkılması ve çeĢitli ayrıcalıklar 

tanımlanması gibi birtakım yeni mekanizmaları doğurmaktadır. Bu durum neoliberal 

kentleĢme politikaları yoluyla planlama alanına alternatif oluĢumların ortaya 

çıktığını göstermektedir. 

Bu tür hangi ölçekte ne karar verildiği belli olmayan, gerekçesi ve yeni düzenlenmiĢ 

hali ortada olmayan rant amaçlı düzenlemeler yoluyla yalnızca Erzurum değil 

Türkiye‘nin birçok kentinde dönüĢüm alanlarının soylulaĢtırılması ve hak 

sahiplerinden arındırılması durumları ortaya çıkmaktadır. Ġmar haklarının 

değiĢtirilmesi ile alanda ortaya çıkan rant farkları kentsel yerleĢik alanlarda baskılar 

oluĢturup plansızlık yaratmaktadır. Oysa kentsel dönüĢüm planlamaya bir alternatif 

değil planlamanın bir aracıdır ve birçok kavram (yenileme, koruma, sağlıklaĢtırma, 

canlandırma, yaĢam kalitesini artırma) ile birlikte düĢünülerek uygulanmalıdır. 

Erzurum Marketler bölgesi örneğinde olduğu gibi yanlızca fiziki mekanı değil 

onunla birlikte, ekonomik, toplumsal, kültürel ve sosyal mekanı da çözümlemelidir. 

Daha sağlıklı bir kentsel çevrenin oluĢması için hak sahipleriyle birlikte bir çözüm 

üretilmelidir. 

Demokrasi, toplumsal katılım ve sosyal adalet gibi evrensel ilkeleri göz ardı eden, 

kentliyi alanda yapılmak istenen proje konusunda spekülatif gazete haberleri ile 

bilgilendiren kentsel dönüĢüm alanı kararı ve düzenlemesi, sadece yetki üzerinden 

bilimsel dayanaklardan yoksun bir Ģekilde ilan edilmemelidir. Kentler neoliberal 

politikalar sonucu her bir parçası pazarlanan ve hak sahiplerinin dıĢlandığı alanlar 

haline gelmektedir. Üst ölçekli planlama yaklaĢımlarını, kent bütününü ve planlama 

disiplinini tamamen bir kenara bırakarak doğrudan kentsel dönüĢüm alanı ilan 

edilme yoluyla rantın belirli kesimlere aktarıldığı uygulamalar yaygınlaĢmaktadır. 

Yapılan incelemede de görüldüğü üzere, herhangi bir planlama ölçeğinde dönüĢüm 

alanı ve dönüĢüm projesi Ģeklinde bir düzenleme yoktur. Yerel gazeteye de yansıyan 

spekülatif proje haberleri, imaja dayalı bir kentsel dönüĢüm yaklaĢımının olduğunu 

göstermektedir. Bu Ģekilde bir yaklaĢım, kapitalist güçlerin planlamayı kentsel 

mekanın üretilmesi konusunda basit bir araç haline getirdiği algısı yaratmaktadır. 

Oysa planlama sosyo-mekansal adalet ve eĢitlik için stratejik rollere sahip bir 

alandır. Yaratılan durum    siyasi aktörlerin inĢaat ve gayrimenkul yatırımlarını ve 

kentsel mekanı, neo-liberal yeninden yapılanmanın ve neoliberal kentleĢmenin bir 

aracı olarak kullanmak istemeleridir. 
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Öz: Türkiye‟de kentsel dönüşüm adı altında yapılan çalışmaların büyük kısmı kentsel yenileme 

kapsamında değerlendirilebilir. Yapılan uygulamalarda, mevcut binaların yıkılması, yeni 

binaların yapılması kentsel dönüşüm olarak sunulmaktadır. Buna karşılık hazırlanan projelerde 

çoğu zaman mekânsal ve toplumsal etkiler göz ardı edilmektedir. Fikirtepe ve çevresi kentsel 

dönüşüm açısından önemli bir proje alanı olarak görülmektedir. Ancak projede sadece fizikî 

planlamanın yapılması, toplumsal yapıda meydana gelen etkilerin göz ardı edilmesi bir 

eksikliktir. Bu durum, projenin soylulaştırma projesi özelliği kazanmasına neden olmuştur. 

Uygulanan anketler ve gerçekleştirilen mülâkatlar, durumu açık olarak yansıtmaktadır. Sonuç 

olarak Fikirtepe‟de bir kentsel dönüşüm projesi değil, büyük ölçüde yenileme içeren 

soylulaştırma projesi uygulanmaktadır. Bunun, nüfusun yatay hareketliliği başta olmak üzere 

çeşitli sonuçlara yol açacağı beklenmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Kentsel dönüşüm, kentsel yenileme, soylulaştırma, Fikirtepe, şehir 

coğrafyası.  

 

Abstract: Most urban regeneration cases in Turkey can be regarded as urban renewal. 

Destruction of existing buildings and construction of new ones are claimed to be urban renewal. 

However, most projects ignore their spatial and social impacts. Fikirtepe and its surroundings is 

an important project area. Nonetheless, by only considering the changes in physical planning, 

and by ignoring the impact on social structure, the projects become inadequate and induce 

gentrification. Questionnaires and the interviews conducted show the situation clearly. Initial 

findings on the Fikirtepe project show that the project conducted in this area is not an urban 

renewal project but instead it is a gentrification project with a great extent of renovation. In the 

future, some outcomes such as horizontal mobility should be expected. 

Keywords: Urban regeneration, urban renewal, gentrification, Fikirtepe, urban 

geography. 
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1. Giriş 

Bu çalıĢma, Ġstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Yüksek Lisans 

Programı kapsamında hazırlanmakta olan ―Mekânsal ve Toplumsal Yansımalarıyla 

Türkiye‘de Kentsel DönüĢüm Projelerine Coğrafi BakıĢ: Fikirtepe Örneği‖ baĢlıklı 

tezin ilk bulgu ve değerlendirmelerini içermektedir. Söz konusu tez, kentsel 

dönüĢüm projesi olarak ilan edilen bir alanda sürecin ilk aĢamalarından itibaren 

mekânsal ve toplumsal açıdan ortaya çıkan değiĢimleri ortaya koymayı 

amaçlamaktadır. Fikirtepe projesinin bir yüksek lisans tezinin hazırlanma süresi 

içinde baĢlayacağı ve ilk sonuçların alınabileceği bir seviyeye gelebileceği 

düĢünülmüĢtü. Fikirtepe Projesi, fazla metrekareye sahip alanlarda, özellikle ada 

ölçeğinde, yapılan inĢaatlara büyük avantaj sağlama özelliği ile belirginleĢiyordu. 

Ancak uygulamada ortaya çıkan çeĢitli zorluklar, projede bazı aksamalara yol 

açmıĢtır. Bu aksaklıkların giderilebilmesi, yasal bazı düzenlemeleri gerektirmiĢ ve 

bundan sonra projenin baĢlangıç aĢamasına geçilebilmiĢtir. Bu bildiri ile neoliberal 

politikaların hâkim olduğu bir süreçte, Fikirtepe kentsel dönüĢüm projesinin 

gerçekte ne olduğu, toplumsal ve mekânsal etkileri ortaya konulmaya çalıĢılacaktır.   

2. Amaç ve yöntem 

Fikirtepe‘de uygulanması düĢünülen kentsel dönüĢüm projesi, büyük ölçüde fiziki 

mekândaki değiĢiklikler üzerinde ĢekillendirilmiĢtir. Buna karĢılık, sosyal ve 

ekonomik açıdan herhangi bir iyileĢtirme veya planlama içermemektedir. Sonuç 

olarak kentsel dönüşüm adı altında bir kentsel yenileme projesi uygulanmaktadır. 

Burada yaĢayanların sosyal ve ekonomik düzeyleri ile yapılan projelerde hedeflenen 

yaĢam biçimleri arasında önemli uyumsuzluklar söz konusudur. Bu bildiri ile 

yaĢayanların beklentileri ortaya konulmaya çalıĢılacak, kentsel dönüĢüm (!) 

sonrasında yaĢanacak mekânsal değiĢimler tartıĢılacaktır. Bunu yaparken, anket ve 

mülakat teknikleri kullanılmıĢ; mal sahibi, kiracı veya inĢaat Ģirketi olarak 

paydaĢların proje ile ilgili görüĢleri ortaya konulmuĢ, veriler değerlendirilirken yasa 

ve yönetmeliklere göre durumları incelenmiĢtir. Süreç içinde ortaya çıkan yeni 

koĢulların izlenebilmesi için tekrar anketleri de yapılmıĢtır.  

3. Kentsel mekânlara etkileri açısından kentsel dönüşüm, kentsel yenileme ve 

soylulaştırma kavramları 

Uygulanan ekonomi politikasının toplum üzerindeki yansıması ve mekâna yapılan 

müdahaleler, sonuç olarak birçok değiĢimi de gündeme getirmektedir. Mekânsal 

müdahaleler kırsal kesimler ile kentsel alanlarda en azından görünüĢte farklılıklar 

taĢımakla beraber, içerik bakımından büyük bir benzerliğe sahiptir. Kentsel 

mekânlara yapılan müdahaleler, yeni alanların kentlere kazandırılmasından çok, rant 

elde edilebilecek alanların kentsel alanlara eklenmesi Ģeklinde kendini 

göstermektedir (KurtuluĢ, 2005: 62-63). Çoğu zaman bu durum kentsel dönüĢüm 

kavramı ile açıklanmaktadır. Kentsel dönüĢüm adı altında Türkiye‘de 

gerçekleĢtirilen ve son yıllarda büyük hız kazanan uygulamalar, birçok bakımdan 

uluslararası uygulamalardan farklılıklar taĢımaktadır.  

Türkiye‘de kentsel dönüĢüm kavramı çoğu zaman kentsel yenileme kavramı ile 

karıĢmakta, binaların yıkılarak yeniden yapılması kentsel dönüĢüm için yeterli kabul 

edilmektedir. Bunun nedenlerinin baĢında da kentsel dönüĢümün, doğal afetlere 
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yönelik bir tedbir olarak algılanması gelmektedir. Özellikle deprem açısından 

taĢıdığı risk veya sel/taĢkın gibi afetlere bağlı olarak geliĢen riskler, yerleĢmelerdeki 

yapı stoğunda iyileĢtirme yapılması gerektirmekte, bu nedenle yapıların 

iyileĢtirilmesi kentsel dönüĢüm kapsamında öncelikle ele alınmaktadır.  

Kentsel dönüşüm, kentin bir bölümünde veya tamamında sadece fizikî öğelerin 

değil, aynı zamanda toplumsal ve sosyal öğelerin de ele alındığı bir iyileĢtirmeyi 

içermektedir. Buna karĢılık kentsel yenileme, bir kentte veya kent içinde belli bir 

alanda bir plan çerçevesinde binaların, mühendislik hizmeti almıĢ ve belirli bir kalite 

standardına sahip hale getirilmesi olarak tanımlanabilir. Kentsel yenileme daha çok 

mevcut yapı stoğunun iyileĢtirilmesi amacına uygun olarak gerçekleĢtirilmektedir. 

Soylulaştırma kavramı, daha çok sosyologlar tarafından kullanılan bir terimdir. 

Ancak özellikle neo-liberal politikaların uygulandığı geliĢmekte olan toplumlarda, 

çoğu zaman kentsel dönüĢüm veya kentsel yenileme planlarının uygulanmasından 

sonra, uygulama alanlarına daha üst gelir seviyesine sahip grupların yerleĢmesi ile 

sonuçlanan bir sürecin yaĢandığı görülmektedir. Sorun, bir alanda daha iyi 

koĢulların oluĢması ve refah seviyesinin yükselmesi değildir. Burada karĢımıza 

çıkan sorun, kentsel kullanım açısından kötü koĢullara sahip alanlarda yapılan 

düzenlemeler sonrasında, yeni refah düzeyinin yükselen maliyetlerini 

karĢılayamayan insanların, çoğu zaman daha kötü koĢullarda yaĢamaya itilmesidir.  

4. Türkiye‟de uygulanan ekonomi politikalarının toplumsal ve mekânsal 

yansımaları 

Türkiye Cumhuriyeti‘nin kuruluĢ yıllarında öncelikle liberal ekonomi politikaları 

uygulanmaya baĢlamıĢ, ancak özellikle 1929 ekonomik krizinden sonra uygulanan 

ekonomi politikalarında bir dizi değiĢiklik yapma zorunluluğu ortaya çıkmıĢtır. 

Devletin yatırımlar ile ekonomiye hâkim olduğu bir ekonomi politikası kabul 

edilmiĢ, 1933 yılında yürürlüğe giren Birinci Sanayi Planı buna göre hazırlanmıĢtır. 

Söz konusu politikaların Keynes‘in fikirlerinden farklı olduğu belirtilmelidir
i
. Bu 

politikaların benzer Ģekilde, Türkiye Cumhuriyeti‘nin kuruluĢ ideolojisinden farklı 

bir ideolojiyi temsil eden SSCB‘nin Devletçilik anlayıĢından da farklı bir yaklaĢım 

olduğu özellikle vurgulanmayı gerektirir. 1933 sonrasında uygulanan devletçilik 

anlayıĢını daha çok, yeterli yerli sermaye ve bilgi birikimine sahip olmayan bir 

toplumun, kalkınmak için devletin öncülüğünde belli atılımları gerçekleĢtirmesi 

olarak görmek mümkündür. Bu durumun özellikle zamanın ekonomik ve siyasi 

koĢulları ile birlikte değerlendirilmesi gerekir. Bunun sonucunda; toplumsal olarak 

çağdaĢ uygarlık düzeyine çıkmak için yapılması gerekenlerin öncelikle göz önüne 

alındığı, sadece yaĢam koĢullarının iyileĢtirilmesinin değil, toplumun kültür 

seviyesinin yükseltilmesine kadar uzanan bir dizi değiĢimi gerçekleĢtirecek 

uygulamalar söz konusu edilmiĢtir. Bu anlayıĢta devlet; sadece ekonomiyi değil, 

aynı zamanda tüm kurumları ile toplumu da yeniden kurma ve geliĢtirme ödev ve 

sorumluluğuna sahiptir. Merkeziyetçilik, aslında Bizans‘tan Osmanlı Devleti‘ne 

ondan da Türkiye Cumhuriyeti‘ne kalan bir politika olmuĢtur (Gül ve Dulupçu, 

2010: 156).  Bunun sonucunda devletin ekonomideki bu etkinliği, birkaç 10 yıl 

boyunca bazen artarak, bazen de azalarak sürmüĢtür. Türkiye‘de Keynesyen teorinin 

parçası olarak görülebilecek bazı uygulamaların ekonomi politikasından 

uzaklaĢtırılması, liberal politikalara ait çeĢitli uygulamaların ise yeniden 

belirginleĢmesi 1980 sonrasındadır. Ülkelerin ekonomi politikaları kısa sürelerde 
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değiĢmez. Bazen değiĢim, onlarca yıl sürebilir. Bu durum, toplumun söz konusu 

politikalara verdiği tepki ile de yakından ilgilidir. Türkiye‘de bu değiĢim, zaman 

zaman merkezi idare tarafından sağlanan hizmetlerin artması, bazen azaltılması gibi 

salınımlar ile kendini göstermiĢtir. Ancak neo-liberal politikaların uygulanmaya 

baĢlanması ile uluslararası piyasalarda yaĢanan değiĢim ve etkiler, Türkiye‘nin 

ekonomisinde de artık kolaylıkla hissedilebilmektedir. Ekonomideki değiĢimin 

gerektirdiği yasal düzenlemelerin hızla tamamlanamaması, ekonomiye iliĢkin yazılı 

olmayan kuralların yerleĢmemiĢ olması, ekonomik açıdan bazı sonuçlara yol açmıĢ 

ve ekonomik değiĢim sırasında birçok kazanın (batık bankerler, kısa sürede yeni 

zengin oluĢması ve kaybolmaları gibi) meydana gelmesine yol açmıĢtır.  

1950‘lerden itibaren Türkiye‘de kentleĢmenin hız kazandığı, nüfus bakımından artıĢ 

yanında birçok Ģehir yerleĢmesinin de geliĢtiği, özellikle büyük Ģehirler çevresinde 

yeterli alt yapısı olmayan, arazi kullanılıĢı bakımından olumsuz Ģartlara sahip, 

spekülatif hareketlere sahne olan yeni alanlar oluĢtuğu bilinen bir gerçektir (Avcı, 

1993: 252). Önceleri dikkat çekmeyen veya önemsenmeyen bu alanlarda, mekânsal 

kullanım açısından sorunların olduğu gözlenmektedir. Bunun yanında toplumsal 

açıdan kırsal karakterini kaybetmemiĢ, kentsel alan içinde bulunan yerlerin oluĢması 

da büyük bir sorun olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bu durumun oluĢumunun önüne 

geçilmesi ve ortadan kaldırılmasına, özellikle popülist yaklaĢımların en büyük engel 

olduğu da bir gerçektir. Eskiden Ģehirlerin kenar geliĢim bölgelerinde yer alan bu 

alanlar, günümüzde Ģehrin içinde kalmıĢlardır. Yarattıkları büyük rant, kısa vadede 

büyük kazançlar sağlamak isteyen kiĢi ve kuruluĢların ilgisini çekmektedir. 

Günümüzde söz konusu alanların iĢgal edilmesinde veya kullanılmasında artık 

popülist yaklaĢım yerine, kayırmacı bir yaklaĢım hakim olmuĢtur (Türkün ve 

KurtuluĢ, 2005: 15). 

5. Türkiye‟de kentsel dönüşümün algılanması 

Kentsel dönüĢüm, kentlerin fiziki ve sosyal yapısında ortaya çıkan sorunların 

giderilmesi amacıyla ortaya atılan bir kavramdır. Özellikle geliĢmekte olan ülkelerde 

son yıllarda çok daha sık gündeme geldiği görülmektedir. Erken Cumhuriyet 

döneminde gerçekleĢtirilen çalıĢmalar, kentlere belli fonksiyonların kazandırılması 

ve imarına yönelik planlama çalıĢmaları olarak düĢünülebilir. Bu çalıĢmalar kentsel 

dönüĢüm olarak algılanamaz. Kentlere yönelen göç hareketinin artıĢı, özellikle 

Ġstanbul‘da belli alanların plansız olarak nüfuslanmasına yol açmıĢ, çoğu zaman alt 

yapı yerleĢmelerden sonra gerçekleĢtirilmiĢtir. Söz konusu alanlar, fiziki açıdan 

olduğu gibi ve sosyo-ekonomik açıdan da her hangi bir plan ögesi içermemektedir.  

BirleĢmiĢ Milletler Çevre Programı Akdeniz Eylem Planı çerçevesinde hazırlanan 

bir çalıĢmada kentsel dönüĢüm çalıĢmalarının 3 boyutta gerçekleĢebileceğine dikkat 

çekilmektedir. Bunlardan ilki terkedilmiĢ alanların yeniden kullanıma 

kazandırılmasına yönelik kentsel dönüĢümdür (Londra‘da Dockland Projesinde 

olduğu gibi). Ġkincisi Atina ve Barselona örneklerinde olduğu gibi geniĢ alanların 

yeniden dönüĢtürülmesi gibi fırsatçı yenilemedir. Son olarak ise sosyal ve ekonomik 

açıdan geri kalmıĢ veya özelliğini yitirmiĢ alanların yeniden kazanılmasına yönelik 

koruyucu veya muhtemel kentsel yenilemedir (UNEP, 2004: 7). Türkiye‘deki 

uygulamalar en azından çıkıĢ noktası olarak üçüncü maddeyi esas alarak 

gerçekleĢtirilmeye çalıĢılmaktadır. 
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Türkiye‘de kentsel dönüĢüm politikası, hızlı, kontrolsüz ve plansız kentleĢme ve göç 

problemlerinin kentlerin Ģekillerinde, yaĢam biçiminde ve çevresinde gecekondu ve 

yoğun yoksulluk problemlerinin çözülmesi esasına dayandırılmaktadır.  Son yıllarda 

Türkiye‘de gerçekleĢtirilen kentsel dönüĢüm modellerinde iki yaklaĢım ön plana 

çıkmaktadır. Bunlardan ilki, gecekondu alanlarının ıslahına yöneliktir. Diğeri ise çok 

katlı sitelerden oluĢan apartman projeleri içeren ve yeni alanların iskâna açılmasını 

sağlayan modellerdir (Gül ve Dulup, 2010: 160, 162). Fikirtepe Projesi bu iki 

yaklaĢımdan ilkine bir örnek oluĢturmaktadır. Bir kentsel dönüĢüm projesinin, 

kentsel yenileme projesinden en önemli farkı, içerdiği sosyal planlama öğeleridir. 

Dünyada son yıllarda yapılan kentsel dönüĢüm politikaları ile ilgili çalıĢmalarda 

özellikle sosyal sürdürülebilirlilik ön plana çıkmaktadır. Kentsel sürdürülebilirlilik 

politikaları, baĢlangıçtan itibaren her aĢamasıyla denetlenebilir olmalı, yerel olmalı, 

birden fazla paydaĢ için dönüĢümü ve sürdürülebilirliği izlenebileceği bir yapıda 

olmalıdır (Colantonio ve Dixon, 2011: 245). Türkiye‘de hazırlanan dönüĢüm 

projelerinin kentsel sürdürülebilirlilik politikalarına uygun olduğu söylenemez.  

6. İstanbul‟da kentsel dönüşüm uygulamaları  

Ġstanbul‘da gerçekleĢtirilen kentsel dönüĢüm uygulamalarını, Türkiye‘nin genel 

ekonomi politikalarından ayırmak mümkün görülmemektedir. Tarihi oldukça 

eskilere uzanmakla birlikte, Ġstanbul‘un yüzyıllar boyunca bir çekirdek ve onun 

uzağında yer alan yerleĢmelerden meydana geldiği bilinmektedir. Ġstanbul‘un 

alansal olarak geniĢlemesi ancak 19. yüzyılın sonlarından itibaren baĢlamıĢ, 20. 

yüzyılın ikinci yarısından itibaren de büyük artıĢ göstermiĢtir. Konut dahil her türlü 

kullanım için yer seçiminin serbestçe yapılması, Ġstanbul‘un özellikleri arasındadır  

(Tümertekin, 1997: 15-16). 1950‘li yıllardan itibaren Ġstanbul‘da yapılan imar 

faaliyetleri ve yeni yolların açılması, Ġstanbul‘un yerleĢme düzeninde büyük bir 

değiĢimin gerçekleĢtiği bir döneme de iĢaret etmektedir (Genim, 2010: 281). 

1980‘lerden itibaren Ġstanbul‘un kentleĢme ve kentsel yaĢam bakımından yeni bir 

aĢamaya eriĢtiği görülmektedir. Özellikle 1983 sonrasında mekânda yapılan 

değiĢiklikler ve sanayi tesisleri ile imalathanelerin kent dıĢına çıkartılması, 

boĢaltılan alanların iĢ merkezi, otel, alıĢveriĢ merkezi, lüks konut veya turizm 

alanına dönüĢtürülmesi sağlanırken, gecekondu sahalarında da çok katlı yapılaĢma 

baĢlamıĢtır. Neo-liberal politika uygulamalarını içeren bu çalıĢmalar, önemli 

fonksiyonel değiĢikliklere neden olmuĢ, Ġstanbul içinde yeni cazibe merkezlerinin 

oluĢması yanında, mevcut yerlerin daha da değerlenmesini sağlamıĢtır.  

2000 öncesinde Ġstanbul ile ilgili imar hareketleri, mekânsal kullanımda farklılıklar 

yaratmakla beraber, kentsel dönüĢüm olarak değerlendirilmesi mümkün olmayan 

uygulamalardır. ―Kentsel dönüĢüm‖ adıyla yapılan çalıĢmalar; 1999 Marmara 

depreminde meydana gelen mal ve can kayıpları sonrasında bazı alanlardaki yapı 

stokunun yeniden gözden geçirilmesini ve iyileĢtirme yapılmasını zorunlu hale 

getirmesinden sonra gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu çalıĢmalar ilk aĢamada fiziki planlama 

olarak düĢünülmüĢ, dönüĢümün sosyo-ekonomik boyutu uzun süre göz ardı 

edilmiĢtir. Ġstanbul‘da Avcılar ve Zeytinburnu Ġlçesi Sümer Mahallesi
ii
 deprem riski 

nedeniyle ilk aĢamada ele alınan alanlar arasındadır (Foto 1). Yapılanlar fiziki 

planlama öğeleri ile dikkati çektikleri için, daha çok kentsel yenileme kapsamında 

değerlendirilebilirler. Son yıllarda Fikirtepe, BayrampaĢa ve Okmeydanı kentsel 

dönüĢüme konu olan alanlar arasında yer almaktadır. Bunlardan BayrampaĢa ilçesi 
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Yıldırım Mahallesi‘nde yükleniciler tarafından tek tek binaların yapıldığı (Foto 2), 

önceden cezaevi olarak kullanılan binanın ise yeni bir fonksiyon kazandırılarak 

kullanıma açılacağı belirtilmektedir. 1999 Depremi sonrasında ele alınması 

düĢünülen alanlardan biri de Fikirtepe‘dir. Fikirtepe kentsel dönüĢüm alanı (ġekil 1), 

Kadıköy ilçesinin Dumlupınar, Eğitim, Fikirtepe ve Merdivenköy mahallerinin belli 

kısımlarından oluĢmaktadır. 

 

Foto 1: Zeytinburnu ilçesi Sümer Mahallesi, 1999 depremi sonrasında Ġstanbul‘daki ilk 

kentsel dönüĢüm uygulamalarından birine sahne olmuĢtur. Yapılan konutlardan 

mahalledeki deprem riski taĢıyan binalarda yaĢayanların yüksek bedelleri nedeniyle 

faydalanamadığı belirtilmektedir (Foto: U. Ayik). 

 

Foto 2: BayrampaĢa Ġlçesi Yıldırım Mahallesi ġehit Kamil Balkan Caddesinde yeni 

yapılan bir inĢaat. Binanın önündeki reklam tabelasında ―Kentsel dönüĢümün öncüsü‖ 

ifadesi yer almaktadır (Foto: U. Ayik). 

7. Fikirtepe kentsel dönüşüm projesi ve beklentiler   

Fikirtepe, Geç Neolitik‘e ait buluntular içeren (Özdoğan, 2001: 32), 1950‘lerde ise 

bahçe ve tarla olarak kullanılan bir sahadır. Alınan göçlere bağlı olarak geliĢmeye 

baĢlayan Fikirtepe (Hür, 1994: 315), Ġstanbul‘un nüfuslanma sürecinde özellikle 

1970‘lerden sonra bir gecekondu alanı olarak belirginleĢmiĢtir (Foto 3 ve Foto 4). 
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Fikirtepe‘de mülkiyet, yapılan yasal düzenlemelerin getirdiği aflar ve istisnalar 

sonucunda verilen tapulara dayanmaktadır (2981 Sayılı Ġmar ve Gecekondu 

Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı ĠĢlemler ve 6785 Sayılı Ġmar 

Kanununun Bir Maddesinin DeğiĢtirilmesi Hakkında Kanun, 3194 Ġmar Kanunu). 

Bu aynı zamanda yapılaĢmayı da artmıĢtır. Ancak çoğu zaman çok katlı 

meskenlerde dahi sadece arsa tapusu bulunmaktadır. Söz konusu durum özellikle 

kentsel dönüĢüm aĢamasında bazı sorunların ortaya çıkmasına neden olmuĢtur. 

Farklı tarihlerde gerçekleĢtirilen imar planları, kısmen mahkemeden çıkan iptal 

kararları nedeniyle uygulanamamıĢ, yeni planlar ile imar konusunda geliĢme 

sağlanmaya çalıĢılmıĢtır. 

 

Şekil 1: Fikirtepe Proje Alanı‘nın yeri 

 

 

Foto 3: Fikirtepe‘de mimari açıdan bir bütünlük taĢımayan ve mühendislik hizmeti aldığı 

Ģüpheli binalara ait bir görünüĢ (Foto: U. Ayik). 

Özellikle 1999 depreminden sonra binaların depreme karĢı davranıĢlarının yetersiz 

olması ve risk taĢıması, bu alanda acil olarak iyileĢtirmelerin yapılmasını 

gerektirmiĢtir. Buna bağlı olarak 09.03.2005 tarihli 1/5000 ölçekli Kadıköy-Merkez 

ile E-5 (D-100) Otoyolu Ara Bölgesi Nazım Ġmar Planında Fikirtepe, Dumlupınar, 
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Merdivenköy ve Eğitim mahallerinin bir bölümü Özel Proje Alanı lejandına 

alınarak, Fikirtepe‘nin kentsel dönüĢümü yönünde bir çalıĢma baĢlatılmıĢtır. 

22.03.2007 tarihinde Kadıköy-Merkez ile E-5 (D-100) Otoyolu Ara Bölgesi Nazım 

Ġmar Planında değiĢikliğe gidilerek Özel Proje Alanı lejandına kentsel dönüĢüm 

ibaresi eklenmiĢtir. Fikirtepe‘de kentsel dönüĢümün uygulanacağı hususu planlara 

iĢlenmekle beraber, bunun detaylarının ne olacağına iliĢkin uzun bir süre sağlıklı 

bilgi elde edilememiĢtir. Fikirtepe Özel Proje Alanı‘na ait ilk belirlemeler,  fiziksel 

yetersizlikleri, yapılaĢma sorunları olduğudur. Sorunların çözümü için 26.03.2008 

tarihinde 1/1000 ölçekli Fikirtepe ve Çevresi Uygulama Ġmar Planı çalıĢması 

baĢlatılmıĢtır. Bu amaçla, kentsel dokunun iyileĢtirilmesi, dönüĢüm stratejilerinin 

belirlenmesi, gereksinimler doğrultusunda çeĢitli donatılarla zenginleĢtirilmesi ve 

yaĢam kalitesinin yükseltilmesini hedefleyen bir planlama anlayıĢı doğrultusunda bir 

plan hazırlanmıĢtır (ġekil 2). Plana göre, kendiliğinden dönüĢümü yaratacak bir 

planlama yanında yapılacak yasal düzenlemeler ve sağlanacak avantajlar ile mevcut 

küçük parsellerin birleĢtirilerek büyük parsellerin veya adaların oluĢturulması ve 

yapılaĢmanın sağlanması hedefler arasındadır. 

 
Foto 4: Projenin hayata geçirilmesi sonrasında hayalet şehir halini alan Fikirtepe‘de bir 

kısım evler boĢaltılarak yıkıma baĢlanmıĢ, bir kısmında ise yaĢam devam etmektedir. Bu 

güvenlik sorunu dahil bazı sorunlara neden olmaktadır (Foto: U. Ayik). 

Ancak Fikirtepe Projesi, açıklandığı günden beri birçok belirsizlik içermekte, 

detaylar belli oldukça bazı sorunlar da ortaya çıkmaktadır. Özellikle planlama 

notlarının sürekli değiĢmesi, bölge halkının projeye güvenini sarsıcı etkiler yapmıĢ, 

yeni beklentilerin oluĢmasına neden olmuĢ ve projenin uygulanmaya baĢlamasını 

engellemiĢtir.  

Planda sağlanan avantajlardan biri, komĢu parsellerin birlikte hareket ederek inĢaatı 

gerçekleĢtirmeleri halinde daha fazla inĢaat yapma hakkına sahip olmaları 

yönündedir. Bu bir ada için söz konusu ise, avantaj daha da büyümektedir. Bir anda 

Ģehrin içinde büyük bir alanın inĢaat için uygun hale gelmesi, inĢaat Ģirketlerinin mal 

sahipleri ile sözleĢme imzalama yarıĢına girmelerine yol açmıĢtır. Gerçekten ciddi 

inĢaat Ģirketleri yanında, durumdan bir avantaj sağlamaya çalıĢanlar da olmuĢtur. 

Buna karĢılık, inĢaat Ģirketlerinden bu kadar büyük teklifler almak, mal sahiplerinin 

pazarlık yapabilecekleri bir ortamın oluĢmasını sağlamıĢtır.  
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Bunların sonucunda arsa sahibi konumunda olanların inĢaat süresince barınma 

ihtiyaçlarının ve taĢınma masraflarının inĢaat Ģirketleri tarafından karĢılanması temin 

edilmiĢtir. Ancak bir süre sonra birden fazla mal sahibi ile yapılan sözleĢmelerde 

(özellikle birden fazla parseli veya bir adanın tümünü ilgilendiren inĢaat 

projelerinde) çoğunluğun sağlanamaması, mal sahiplerinin ek talepleri, inĢaatların 

bir türlü baĢlayamamasına neden olmuĢtur.  

Fikirtepe Projesi‘ndeki bu gecikme nedeniyle, bazı yasal değiĢikliklerin yapılması 

gündeme gelmiĢ, Çevre ve ġehircilik Bakanlığı, Mayıs 2013‘de Fikirtepe Proje 

alanını, 6306 sayılı ―Afet Riski Altındaki Alanların DönüĢtürülmesi Hakkındaki 

Kanun‖ kapsamında ―riskli alan‖ ilan edilmesine karar vermiĢtir. Kanun, mal 

sahiplerinin tümünün rızasının değil, çoğunluğun kararının uygulanmasına yönelik 

hükümler içermektedir. Bunun ada bazında hazırlanan projelerde olmasa bile, parsel 

birleĢtirmeleri veya bir arsada yapılacak olan inĢaat projelerinin kısa sürede hayata 

geçirilmesini sağlayacağı açıktır. 

Fikirtepe projesi, sürekli değiĢtirilen planlar dıĢında da birtakım problemlerle karĢı 

karĢıyadır. Bunlardan en önemlisi projenin ne olduğudur. Fikirtepe projesi ile ilk 

kararlar alındığında burası önce ―özel alan‖, ardından ―kentsel dönüĢüm alanı‖ 

olarak tanımlanmıĢtır. Yapılan sunumlar ve tanıtımlarda proje, ―kentsel dönüĢüm‖ 

olarak sunulmaktadır.Gerek Fikirtepe‘nin yer aldığı ve kararların bir kısmının 

alındığı yerel belediye (Kadıköy Belediyesi), gerekse Ġstanbul BüyükĢehir 

Belediyesinin, projenin uygulanacağı mekânın sosyal, kültürel ve ekonomik 

yönlerini güçlendiren çalıĢmalar yapmamaları, Fikirtepe Projesinin en önemli 

eksikliğidir. Bu anlamda ―Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi‖ sadece isim olarak 

kentsel dönüĢüm barındırırken, içerik açısından sadece ―fiziksel yenileme‖ içeren bir 

proje olarak kalmıĢtır. Bu kentsel dönüĢüm projesi de Türkiye‘de uygulanan diğer 

kentsel dönüĢüm projeleriyle aynı kadere razı olmuĢ gibidir.  

8. Fikirtepe Proje alanında yapılan anket ve mülakat çalışmalarında örnek 

grubunun karakteristikleri 

Hazırlanmakta olan yüksek lisans tezi kapsamında yapılan anketlerdeki bazı veriler 

genel olarak değerlendirilmiĢ ve fikir verebilmesi açısından çalıĢmada 

kullanılmıĢtır
iii

. Anket uygulanan kiĢiler, proje alanına giren mahallelerin hane sayısı 

göz önünde bulundurularak rastlantısal olarak belirlenmiĢtir. ÇalıĢmada uygulanan 

anketlerin % 70‘i erkek, % 30‘u kadınlar tarafından cevaplandırılmıĢtır. Ankete 

katılanlardan % 70‘i evli, % 19‘u bekâr, % 11‘i ise dul veya durumu tespit 

edilemeyen kiĢilerden oluĢmaktadır. Ortalama yaĢın 47 olduğu örnekleme grubunda 

çalıĢanların oranı % 44, emekliler ile düzenli gelire sahip olmayanların oranları ise 

% 28‘dir. Akrabalık ve hemĢerilik gibi nedenlerle burada yaĢayanların oranı % 

54‘tür. Burada doğanların payı da eklendiğinde oran % 80‘e çıkmaktadır. Anket 

uygulananlar içinde ev sahiplerinin oranı % 55, arsa sahiplerinin oranı % 3, dükkân 

sahiplerinin oranı % 2 düzeyinde iken hem ev hem dükkân sahibi olanların oranı % 

4 dolayındadır. Buna göre uygulanan anketlerde mülk sahiplerinin görüĢleri % 64, 

kiracıların görüĢleri ise % 36 oranında temsil olanağı bulmuĢtur.    

Anketlerde, anket uygulanan kiĢilerin genel profilini ortaya koyan soruların dıĢında, 

Fikirtepe kentsel dönüĢüm projesinin nasıl algılandığı ve beklentilerinin neler 

olduğunu anlamaya yönelik sorular da yer almıĢtır. Ankete cevap verenler arasında 
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proje hakkında bilgisi olanların oranı yarı yarıyadır. Ancak bununla ilgili yasal 

düzenlemeler hakkında yeterli bilgiye sahip olduğunuzu düĢünüyor musunuz diye 

sorulduğunda, oran % 23‘e düĢmektedir. Fikirtepe projesi hakkındaki bilginin 

kaynağı, büyük oranda inĢaat firmalarıdır.  

Anketten elde edilen verilerin değerlendirilmesinden; ankete katılanların % 76‘sının 

bu projeyi büyük ölçüde iyi ve kaliteli konutların yapılması, çevrenin güzelleĢmesi 

ve yenilenmesi kapsamında değerlendirdiği anlaĢılmaktadır. Buna karĢılık % 21‘i 

evlerinin ellerinden alınacağı, yaĢadığı semtten ayrılmak zorunda kalacakları, 

projenin rant sağlamak amacıyla yapıldığı gibi olumsuz düĢüncelere sahip oldukları 

belirlenmiĢtir. Olumsuz görüĢ bildirenlerin yaklaĢık yarısı konut olarak kullanılan 

binalarda mal sahibi konumundadır. ―Proje yapılmalı mıdır?‖ sorusuna evet cevabı 

verenlerin oranı % 88‘e kadar çıkmaktadır. Projenin gerçekleĢtirilmesinde sadece 

özel sektörün söz sahibi olması gerektiği ileri sürenlerin oranı % 41‘dir. TOKĠ 

benzeri bir idare çatısı altında veya TOKĠ‘nin denetim ve yönlendirmesinde 

taĢeronlarca projenin gerçekleĢtirilmesi gerektiğini düĢünenlerin oranı ise % 59‘dur. 

Anketten elde edilen verilere göre; proje sonrasında Fikirtepe Proje Alanı‘nın daha 

iyi durumda olacağı görüĢü % 82 düzeyin kabul görmüĢken, ankete katılanların % 

91‘inin artık burada yaĢayamayacakları, kentsel dönüĢüm sonrasında da komĢuluk 

iliĢkilerinin eskisi gibi devam edemeyeceğine inananların oranının % 90 dolayında 

olması çarpıcı bir sonuç olarak görülmektedir.  

Bu haliyle sonuçta insanların büyük kısmının yaratılan yenilenme ile daha iyi 

koĢullara sahip bir çevrenin oluĢacağı, ancak eski alıĢkanlıkların, komĢuluk 

iliĢkilerinin devam edemeyeceği ve oluĢan yeni mekânda yaĢamaya devam 

edemeyecekleri inancını taĢımakta oldukları görülmektedir. Özellikle mülk sahibi 

konumunda olanlar, mümkün olan en yüksek kârı elde ederek bu projeden 

faydalanmak istemektedir. Talepleri konusunda sonuna kadar direnenlerin, 

Fikirtepe‘nin 6306 sayılı ―Afet Riski Altındaki Alanların DönüĢtürülmesi 

Hakkındaki Kanun‖ kapsamına alınması ile direnme kabiliyetlerini kaybettikleri 

gözlenmektedir. Söz konusu durumda olanlar, çoğunluğa uymak zorunda kalmaktan 

hiç memnun değildirler. 

9. Sonuç  

Yukarıda Fikirtepe kentsel dönüĢüm projesinin amacı, yapılmak istenilenler ve 

yaĢayanların düĢünceleri kısaca ele alınmıĢtır. Fakat projenin baĢlangıç aĢamasından 

itibaren, mekânsal değiĢimlerin dıĢında da bazı sosyal etkiler yarattığı belirlenmiĢtir. 

Bu etkilerin baĢında nüfusun yatay hareketi gelmektedir. Fikirtepe Projesi ile ilgili 

belirsizliklerin önemli bir kısmı yakın geçmiĢte ortadan kalkmıĢ olmasına karĢılık, 

çok daha önceden bazı parsellerde yıkımlar gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu alanlarda, proje 

sahasında yaĢayanların önemli bir kısmı barınıyordu. Yıkımların baĢlaması ile 

Fikirtepe Proje alanında yaĢayanlar farklı alanlara dağılmaya baĢlamıĢlardır. Ancak 

bu dağılma rasgele değil, belli bir kalıp çerçevesinde gerçekleĢmiĢtir. Fikirtepe‘de 

kiracı konumunda olanlar, yıkımlar baĢlamadan önce uygun koĢullar oluĢtuğunda bir 

baĢka yere gitmeye baĢlamıĢlardır. Seçilen alanların baĢında akrabaların olduğu 

yerler ile tanıdıkların bulunduğu kesimler gelmektedir. Kiracıların taĢındıkları 

alanlarla ilgili bir yönlendirmeden söz edilemez. Buna karĢılık mal sahiplerinin 

hareketliliği büyük ölçüde kiracıların hareketlerine benzer bir kalıba sahip ise de, en 

az onlar kadar önemli olan bir faktörün de inĢaat Ģirketleri olduğu görülmektedir. 
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ġirketler sözleĢme yaptıkları mal sahiplerine, daha önceden yaptıkları inĢaatlardan 

yer göstermekte, komĢu ve akrabalarla birlikte aynı yere taĢınma fikri mal 

sahiplerine sıcak gelmektedir. 

Fikirtepe‘den projenin baĢlaması nedeniyle ayrılanlar, ağırlıklı olarak Fındıklı, 

Ünalan ve KayıĢdağı mahallelerine yerleĢmiĢlerdir. Bu mahalleler içinde Fındıklı 

Mahallesi, en çok tercih edilen yerdir. Bu nedenle bir anket daha yapılmıĢ; neden 

burasının tercih edildiği ve mal sahibi olanların inĢaatlar bittikten sonra geri dönüp 

dönmeyecekleri konusundaki fikirleri anlaĢılmaya çalıĢılmıĢtır. Ekonomik açıdan 

Fikirtepe ile benzer koĢulların olması ile akrabalık veya komĢuluk iliĢkileri Fındıklı 

mahallesinin yerleĢme için seçilmesinin temel nedenidir. Üçüncü bir grubu ise iĢ 

yerine yakınlık faktörü almıĢtır. Özellikle kiracıların Fındıklı‘da daha çok kalmayı 

düĢündükleri gözlenmiĢtir. Buna karĢılık, mal sahibi konumunda olanların büyük 

kısmı, Fikirtepe‘de edinecekleri mülk/mülkleri bir yatırım olarak düĢünmektedir. 

Geriye dönüp yerleĢmeden çok, burayı satmak, elde edilecek geliri değerlendirmek 

baĢlıca düĢünceyi oluĢturmaktadır. Bunun nedenlerinin baĢında, Fikirtepe Proje 

Alanı‘nın eski Fikirtepe olmayacağına olan inanç gelmektedir. 

Bu konuyu detaylandırmak yerinde olacaktır. Ġstanbul‘da demografik yapı, eğitim, 

sağlık, ekonomi, ulaĢım, çevre ve sosyal yaĢam gibi faktörlere göre belirlenen yaĢam 

kalitesinin en yüksek olduğu ilçe, Kadıköy‘dür (ġeker, 2011: 34, 56). Kadıköy ilçesi 

içinde yaĢam seviyesi açısından benzerlikler çok daha belirgindir. 2008 yılında 

D100 Karayolu‘nun kuzeyinde kalan ve yaĢam seviyesinin daha düĢük olduğu 

bilinen mahalleleri yeni kurulan AtaĢehir ilçesine bırakılınca, Kadıköy Ġlçesi‘ndeki 

homojen yapı çok daha belirginleĢmiĢtir. Fikirtepe Proje Alanı, Kadıköy Ġlçesi 

içinde yaĢam seviyesinin en düĢük olduğu bilinen mahallelerinden Fikirtepe, Eğitim, 

Merdivenköy ve Dumlupınar mahallelerinin belli bir kısmını içine almaktadır. Söz 

konusu alanın kentsel dönüĢüm ile yaĢam seviyesinin yükseltilerek, daha iyi 

koĢulların oluĢturulması büyük önem taĢımaktadır. Yukarıda da belirtildiği gibi 

bunun için kentsel yenileme ile mekânda fizikî düzenlemelerin yapılmasının yanında 

burada yaĢayanların sosyo-ekonomik düzeyini yükseltecek planlamaların da 

yapılması gerekmektedir. Oysa kiĢi baĢına düĢen yeĢil alan miktarları arttırılmamıĢ, 

sosyal donatı alanları geliĢtirilememiĢ, sadece yeni binaların nasıl yapılabileceği, 

hangi koĢullarda daha fazla kapalı alan üretilebileceği ortaya konulmuĢ ve 

―Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi‖ sadece ―kentsel yenileme‖ projesi olarak 

kalmıĢtır.  

Uygulanan neo-liberal ekonomi politikaları, temelde sermayenin daha fazla kâr elde 

etmesini esas almaktadır. Kârın devamlılığı, kazancın yeni yatırımlara 

yönlendirilmesi ile mümkündür. Özellikle ekonominin dar boğaza girdiği 

dönemlerde, altyapı yatırımları ve kentsel yenileme çalıĢmaları süreklilik için 

vazgeçilmez bir hal almaktadır (Harvey, 2013: 49-50). Uygulanan bu politikalar, 

dünya genelinde kentsel rantları, en önemli sermaye birikim araçlarından biri haline 

getirmektedir (KurtuluĢ, 2005: 61) Fikirtepe kârın devamlılığı açısından büyük bir 

fırsat oluĢturmaktadır. Bu bağlamda birçok ciddi inĢaat Ģirketi projeler geliĢtirirken, 

yeterli sermaye ve bilgi birikimine sahip olmayan gruplar adına hareket ettikleri ileri 

sürülen illegal oluĢumların mülk sahiplerini sözleĢme yapmaya zorladıkları yönünde 

haberler de basında yer almaktadır (Sabah, 2013). Fikirtepe Projesinin uygulamada 

kentsel yenilemeye dönüĢmesi, mekânsal açıdan bir baĢka sonuca da yol açacaktır. 
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Bu soylulaĢtırma adı verilen yeni bir boyuttur. Fikirtepe Projesinin mekânsal 

konumu, yapılması düĢünülen inĢaat projelerindeki özellikler, inĢaat Ģirketlerine 

haklarını devretmiĢ olanların aile alıĢkanlıkları gibi unsurlar göz önünde 

bulundurulduğunda, proje alanında yaĢayanların ezici bir çoğunluğu için projenin 

Fikirtepe ile vedalaĢma anlamına geldiği bu çalıĢmadaki önemli bir tespiti 

oluĢturmaktadır. Yeni yapılan binalardaki yaĢam koĢulları, bugüne kadar 

yaĢadıklarından çok farklı olacağı, özellikle akıllı bina konseptinde geliĢtirilen 

evlerde yaĢamak için gerekli gelir seviyesine sahip olmadıkları arsa sahipleri 

tarafından sıkça dile getirilmektedir. Proje alanından ayrılanların önemli bir kısmı 

geri dönmeyi düĢünmezken, küçük bir kısmı denemek amacıyla geri 

dönebileceklerini belirtmektedirler.  

Fikirtepe Projesi kapsamında arsaları için inĢaat firmaları ile anlaĢma yapanların bir 

diğer sorunu da geçmiĢteki çeĢitli aflara ve kanun değiĢikliklerine karĢılık, mülkiyet 

sorununun tam olarak çözümlenememiĢ olmasıdır. Bazı arsa sahiplerinin arsa 

paylarının yapılan binalardaki bir daireyi almaya yetmeyeceği gerçeği, ya fark 

ödenmesini veya payını satmasını gerektirmektedir. Bu durumdaki arsa sahiplerinin 

büyük kısmı, inĢaat bittikten sonra kendi payını satmayı düĢünmektedir.  

Fikirtepe Projesinden ortaya çıkacak sonuçlar arasında yatay bir hareketin oluĢacağı 

da yer almaktadır. Bu yöndeki tahminler, uygulanan anketler ile de doğrulanmıĢtır. 

Bu hareket büyük ölçüde Ġstanbul‘un yaĢam seviyesi daha düĢük ilçelerine doğru 

gerçekleĢecektir
iv
. Bunun gidilen mahallelerde de nüfus hareketine yol açacağı 

beklenmelidir. Özellikle Ünalan mahallesinde D100 karayoluna yakın yerlerde 

kiraların ve mesken fiyatlarının artması, bunun ilk belirtileri olarak kabul edilebilir.  

Projeye ait gelecek 2-3 yıllık bir süre içinde gerçekleĢecek geliĢmelerin mutlaka 

izlenmesi gerekmektedir ve ayrı bir çalıĢmanın konusudur. Böylece yukarıda 

bahsedilen 3 yerleĢme haricinde Ġstanbul içinde yeni yatay hareketlenmelerin 

meydana gelip gelmeyeceği, ayrıca Fikirtepe Kentsel DönüĢüm alanında 

farklılaĢmanın yönü ve seviyesi daha iyi anlaĢılabilecektir. Bahsedilen tüm tespitler 

Türkiye‘deki kentsel dönüĢüm projeleriyle mekâna müdahaleleri, toplumun 

etkilenme durumunu ve toplumsal alanda yarattığı etkileri anlamamıza yardımcı 

olacaktır. 

 

 

Notlar: 

i 1929‘da Amerika‘da ortaya çıkan ve kısa sürede Avrupa‘yı ve dünyanın geri kalan kısmını 

içine alan ―Büyük Buhran‖, farklı ekonomi politikalarının geliĢtirilmesini de zorunlu hale 

getirmiĢtir (Tekeli ve Ġlkin, 1983: 12-13). Bunlardan biri olan Keynesyen politikalar; 

devletçiliği ve kamu harcamalarının önemini vurgulayan bir ekonomi politikası olarak dikkati 

çekmektedir (Kılıçbay, 1984: 275-276). Erken Cumhuriyet Döneminde ortaya atılan ve 

uygulanan ―Devletçilik‖, planlı bir değiĢim/dönüĢümün sonucunda değil, zamanın 

koĢullarının yarattığı sorunların çözümü için geliĢtirilmiĢ, geleneksel kabul gören ―toplumun 

refahından devlet sorumludur‖ ilkesinin bir yansıması olarak kabul edilmektedir (Kepenek ve 

Yentürk, 1997: 53-56). Türkiye Cumhuriyeti‘nde uygulamaya konulan devletçiliğe iliĢkin 

açıklamalar (Ġnan, 1972: 15) ve uygulamalar, bu yaklaĢımın dünyadaki benzerlerinden farklı 

olduğunu ortaya koymaktadır (Avcı, 2000: 36 vd). Türkiye‘de uygulanan ekonomi politikaları 

doğrudan ne devletçilik, ne de liberal ekonomi politikaları ile örtüĢmez (Kılıçbay, 1984: 279). 
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Marksist düĢüncenin ekonomi politiğine karĢı geliĢtirilen Keynesyen politikalar, batılı 

ülkelerde yaygın olarak uygulanmıĢtır. Ancak devletin üstlendiği rolün devamlılığının, 

özellikle 1970‘li yıllardan itibaren ekonomik anlamda çıkmaza girdiği görülmüĢtür. Aynı 

dönemde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği‘nde de ekonomik açıdan bazı sıkıntıların 

yaĢanıyor olması, Keynesyen ekonomi politikaları uygulayan ülkelerin de farklı ekonomi 

politikası arayıĢı içine girmelerine yol açmıĢ ve liberalizm yeniden gündeme gelmiĢtir. Neo-

liberalizm, esas olarak özel mülkiyet haklarının, serbest pazarın ve serbest ticaretin 

kurumsallaĢtırılmasıyla belirginleĢen ve bireysel giriĢimcilik özgürlüğünün ile becerilerinin 

geliĢtirilmesi sayesinde ilerlemenin olabileceğini öne süren bir ekonomi politikası teorisidir 

(Harvey, 2007: 2). Bu teori ile devletin ekonomideki etkisinin ve müdahalelerinin 

azaltılmasını, ekonomik doğal koĢullar altında geliĢmesini bireysel ve toplumsal beklentilerin 

ekonomiyi Ģekillendirmesi gerektiğini ileri sürmektedir.  

ii Zeytinburnu Sümer Mahallesi‘nde yapılanların ne olarak değerlendirilmesi gerektiği bir 

sorun olarak kabul edilmiĢtir. 1999 yılında gerçekleĢen depremden etkilenen alanlar arasında 

bulunan Sümer Mahallesi‘nde, risk taĢıyan binaların yıkılarak yeniden yapılması söz konusu 

olmuĢtur. ĠnĢaatı üstlenen ve Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi‘nin bir kuruluĢu olan KĠPTAġ, 

bunun bir kentsel dönüĢüm projesi olduğunu, hedefin üretilen konutlar ile riskli yerlerde 

yaĢayanlara güvenli yerlerde yaşama seçeneğini sunmak olduğu belirtmektedir (KĠPTAġ). 

Konuyu bir yazısında ele alan Eyidoğan ise, projenin belirsizlikler içerdiğini, yapılan 

konutların yüksek fiyatlarla pazarlandığını ve bu bedelleri, kentsel dönüĢüme giren yerlerde 

yaĢayanların ödemesinin mümkün olmadığını vurgulamaktadır (Eyidoğan, 2012).  

iii Anketlerin uygulanmasına baĢlanırken, proje alanındaki kiracılar ve ev sahipleri ile yapılan 

anketlerde uygulanan anket sayısının eĢit olması tercih edilmiĢtir. Ancak Fikirtepe‘de kiracı 

olanların önemli bir kısmı, son anda yer bulamayacakları gerekçesiyle, tez ile ilgili 

çalıĢmalara baĢlamadan önce uygun yer bulduklarında evlerinden ayrılmıĢlardır. Ev 

sahiplerinin ise alacakları kira/kira yardımı nedeniyle ancak yıkım öncesinde binaları 

boĢaltma eğiliminde olması anket sayısında eĢitliğin sağlanamamasını nedenleri arasındadır. 

Anket sayısının fazla artırılamamasının temel nedeni ise bazı kiĢilerin-özellikle kadınların- 

anket uygulamasına katılmak istememesidir.  

iv Ġstanbul‘da YaĢam Kalitesi AraĢtırması isimli bir projenin sonuçlarına göre Kadıköy Ġlçesi 

Ġstanbul‘un yaĢam kalitesi en yüksek ilçesidir. Buna karĢılık AtaĢehir Ġkinci Derecede, 

Ümraniye ve Maltepe ise Üçüncü Derecede yaĢam kalitesine sahip ilçeler arasında yer 

almaktadır (ġeker, 2011: 56-57). 
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Dönüşüm Potansiyeline Sahip Planlı Gelişmiş Konut 

Alanlarında Memnuniyet ve Beklenti: Altınpark Türk-İş 

Blokları Örneği 
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Öz: Bu çalışmanın amacı rant baskıları ve yıpranma nedeniyle kentsel dönüşüm ihtimali 

üzerinde tartışılan, planlı olarak gelişmiş bir konut alanında konut memnuniyet ve 

beklentilerini incelemek ve kentsel dönüşüm konusunda alanda yaşayanların eğilimlerini 

belirleyebilmektir.  Bu amaçla Ankara Altındağ‟da yaklaşık 40 yıllık bir konut alanı olan 

Seyfi Demirsoy Mahallesi‟ndeki Türk-iş Blokları‟nda yaşayan hanehalklarıyla bir anket 

çalışması yapılmıştır. Alanda yapılan çalışma ile üç önemli konu sorgulanmıştır. İlk aşamada, 

mevcut konutlara ve kentsel alana yönelik alanda yaşayanların konut ve kentsel 

memnuniyetlerine ilişkin bilgiler elde edilmeye çalışılmıştır. İkinci aşamada, yaşamak 

istenilen konuta ve kentsel alana dair beklentileriyle ilgili tespitlerde bulunulmuştur. Son 

olarak ise, konutların yenilenmesi ve alanın dönüşümü konusunda yaklaşımın ne olduğu 

ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Çalışmanın bulguları alanda yer alan konutların eski ve 

yıpranmış olmalarına rağmen, konut alanının kentsel bir takım değerlere sahip olması 

yaşayanların memnuniyetlerini olumlu yönde etkilediğini, ancak alandaki yapılarda yaşanan 

temel kayması gibi sorunların yeni bir konut ve kentsel dönüşüm beklentisini tetiklediğini 

göstermiştir.  

Anahtar kelimeler: konut memnuniyeti, konut beklentisi, kentsel dönüşüm, planlı gelişmiş 

konut alanları, Türk-iş blokları 

 

Abstract: This study aims to explore housing satisfaction and expectation in a planned 

residential area that has an urban transformation possibility due to rent opportunities and 

deterioration of buildings. A questionnaire has been applied to the households of Türk-iş 

blokları in Seyfi Demirsoy neighboughood located in Altındağ district of Ankara. Three 

fundamental issues have been identified with this survey. Firstly, knowledge has been 

gathered on households‟ housing and neighbourhood satisfaction. Secondly,  housing and 

neighbourhood expectation of households have been identified. Lastly, opinion of households 

on a housing renewal and transformation of the area has been inquired. The results of the 

survey has exposed that housing satisfaction of the households has positively affected from 

certain urban values of the area. However, some problems such as slid of housing foundation 

have triggerred of the housing and urban transformation expectation in the area. 

Keywords: housing satisfaction, housing expectation,urban transformation, planned 

residential areas, Türk-iş blokları 
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Giriş 

1980‘li ve 1990‘lı yıllarda küreselleĢme ve yönetiĢim gibi kavramlarla kentsel 

mekanda neoliberal politikalara bir geçiĢ sağlanmıĢ, kent ve bölgelerin küresel 

bağlamda rekabet edebilirliği unsurları ön plana çıkmıĢtır. Pazar mekanizmalarının 

tüm sosyal yaĢama dahil olduğu bu dönemde özellikle devlet ve özel sektörün 

beraber yürüttüğü büyük kentsel projeler gündeme gelmiĢtir.  2001 yılından sonra 

Türkiye‘nin de birçok kentinde bu tip projeler neoliberal ve sonrası politikalarla 

birlikte yaygın Ģekilde uygulanmaya baĢlanmıĢtır. Ülkenin pekçok kent ve 

kasabasında hızla devam eden kentsel dönüĢüm uygulamaları da bu politikaların 

yansıması olan uygulamalardır.  

Ülkemizde özellikle 1980‘lerden bu yana üç farklı model (yeniden yerleĢtirme, 

ıslah-imar planları ve kentsel dönüĢüm projeleri) ile gerçekleĢtirilen kentsel 

dönüĢüm uygulamaları, 2000‘li yıllarin baĢından bu yana kentsel dönüĢüm proje 

modeli ile hız kazanmıĢtır. Donnison (1993) kentsel dönüĢümü, kentsel çöküntü 

problemlerinin yoğunlaĢtığı alanlarda oluĢan sorunların eĢgüdümlü bir biçimde 

çözülmesi için geliĢtirilen bir yöntem olarak tanımlamıĢtır. Roberts (2000) bu 

tanımı, kent mekanının fiziksel, ekonomik, sosyal ve çevresel koĢullarının sürekli 

iyileĢtirilebilmesi için ortaya koyulan stratejiler ve eylemler bütünü olarak 

geliĢtirmiĢtir. Bu tanımlar kentsel dönüĢümün kentin fiziksel problemleri ve değiĢim 

ihtiyacı, toplumsal sorunları ve ihtiyaçları ve kentsel politikalar arasında 

kurgulanacak dengeyi amaçladığını göstermektedir. Kent planlama pratiğinde 

kentsel dönüĢüm ise bir müdahale aracı olarak, bir baĢka ifade ile bozulan, çözülen 

ya da çöken kentsel alanların iyileĢtirilmesi için kullanılan bir eylem ve politika 

aracı olarak karĢımıza çıkmaktadır (Carter, 2000). Kent mekanının Ģekillenmesinde 

güçlü bir araç olan kentsel dönüĢüm mekanı fiziksel olduğu kadar sosyal, ekonomik 

ve kurumsal olarak da dönüĢtürebilmektedir (Kahraman, 2012). Bu sebeple 

dönüĢecek mekanı ilgilendiren tüm aktörleri içerisine alması gereken ve özel sektör, 

kamu sektörü ve toplum iĢbirliğini hedefleyen bir süreç olarak geliĢtirilen bir süreç 

olmalıdır. 

Ülkemizde kentsel dönüĢüm uygulamaları daha çok gecekondu dönüĢümünü hedef 

alsa da yeni kentsel alanların oluĢturulmasında ve yıpranan kent parçalarının 

dönüĢümünde de sıkça kullanılır hale gelmiĢtir. Bugün gelinen durumda bu 

hareketin önderliğini BaĢbakanlık Toplu Konut Ġdaresi‘nin yaptığı ve ülkemizin 

pekçok kent ve kasabasında belediyeler ve özel sektör desteği ile devam ettiği 

görülmektedir. Bu projeler bir plan dahilinde ürettikleri konut alanları, getirdikleri 

kentsel altyapı imkanları ve hizmetler ve sundukları ödeme planları kadar kentsel 

mekana getirdikleri kimlik, kentin geri kalanı ile entegrasyonları, bu alanlarda 

yaĢayanların yaĢam tarzları üzerindeki etkileri ve yaĢayanların ihtiyaç ve 

beklentileriyle uyumu bakımından da üzerinde tartıĢılan ve eleĢtirilen uygulamalar 

olarak anılmaktadırlar. Bu tartıĢmaların gerisinde yatan nedenlerden biri de özellikle 

mevcut alanların dönüĢümü süreçlerinde alanda yaĢayanların mevcuta iliĢkin 

memnuniyetlerinin ve dönüĢümüne iliĢkin beklentilerinin kapsamının ortaya 

çıkarılması aĢamasının ihmal edilmesidir (Kahraman, 2012).  

Bu ihmalden yola çıkarak, bu bildiride amaç rant baskıları ve yıpranma nedeniyle 

kentsel dönüĢüm ihtimali üzerinde tartıĢılan, planlı olarak geliĢmiĢ bir konut 
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alanında konut memnuniyet ve beklentilerini incelemek ve kentsel dönüĢüm 

konusunda alanda yaĢayanların eğilimlerini belirleyebilmektir.  Bu belirleme için 

Ankara Altındağ Seyfi Demirsoy Mahallesi‘ndeki Türk-iĢ Blokları‘nda halen 

yaĢamakta olanlarla bir hanehalkı çalıĢması gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu çalıĢmada hem 

hanehalklarının mevcut konutlarına, yaĢadıkları konut alanına ve alandaki kentsel 

hizmetlere iliĢkin memnuniyetleri tespit edilmeye hem de kentsel dönüĢüm 

konusundaki yaklaĢımlarının ne olduğu belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. Bu amaçla bildiri 

üç ana bölümden oluĢmaktadır. Bir sonraki bölümde yazında konut memnuniyeti ve 

beklentilerini değerlendirmede kullanılan unsurlar ve etmenlerin neler olduğu 

üzerinde durulacaktır. Sonraki bölümde alan çalıĢmasının veri toplama ve analiz 

aĢamaları özetlenecek ve çalıĢmanın bulguları aktarılacaktır. Son bölümde ise bu 

bulgular doğrultusunda bir değerlendirme yapılacaktır. 

1. Yazında Konut Memnuniyeti 

Konut memnuniyeti konusu sadece konuta dair fiziksel bir beğeni ve memnuniyeti 

değil, konut ve çevresiyle ilgili ekonomik, sosyal, kurumsal ve yönetsel boyutlarda 

memnuniyeti de yansıtmaktadır. Bu haliyle yaĢam kalitesine atıf yapan çok boyutlu 

bir kavramdır (Kahraman, 2013). 

Konutun hem kendisine hem de bulunduğu çevreye, kentsel alana ait olan konut 

memnuniyeti, bağlam bağımlı ve kiĢiseldir (Campbell ve diğ., 1976; Bardo ve 

Hughey, 1984; Wiesenfeld, 1992; Lu 1999; Kahraman, 2013). Bu sebeple de 

kullanıcıların nitelikleri, mevcut Ģartları, ihtiyaçları ve beklentileri ile Ģekillenir 

(Campbell ve diğ., 1976; Wiesenfeld, 1992; Kahraman, 2013). Kullanıcıların yaĢ 

(Barrasi ve diğ.,1984; Mohit ve diğ., 2010), hanehalkı büyüklüğü (Mohit ve diğ., 

2010), cinsiyet ve meslek (Mustapha ve diğ., 1995;  Mohit ve diğ., 2010), medeni 

durum, eğitim durumu ve ırk (Adams, 1992 ), gelir durumu (John ve Clark, 1984; 

Mustapha ve diğ., 1995; Mohit ve diğ., 2010) gibi pekçok sosyo-demografik özelliği 

konut memnuniyetinin kiĢisel boyutlarını tanımlayan unsurlardır.  

Konut memnuniyetinin fiziksel boyutunu konut tipi, büyüklüğü, planı ve tasarımı, 

fiziksel kalite, konut ve konut çevresinin konum ve özellikleri gibi unsurları 

içermektedir. Pekçok araĢtırmacı (Kaitilla, 1993; Ukoha ve Beamish, 1997; Baiden 

ve diğ., 2011 vb.) konut tipi ve mahremiyet arasındaki iliĢkiyi incelemiĢ, 

mahremiyeti koruyan konut tiplerinin memnuniyete katkısı üzerinde durmuĢtur. 

Konuttaki oda sayısı ve yerleĢimi, konutun büyüklüğü, fonksiyonları (Soen, 1979, 

Yi, 1985; Kaitilla, 1993; Mustapha ve diğ., 1995; Ukoha ve Beamish, 1997; Salleh, 

2008; Mohit ve diğ., 2010; Kahraman, 2013), yönelimi (Mustapha ve diğ., 1995) ve 

manzarası (Rohe ve Stegman, 1994) da memnuniyeti etkilemektedir. Yazında konut 

memnuniyetini etkileyen kalite unsuru hem malzeme ve inĢaat kalitesi (Onibokun, 

1974; Satsangi ve Kearns, 1992; Kahraman, 2013) hem de kentsel çevre kalitesi 

(Galster ve Hesser, 1981; Enosh ve diğ., 1984; Burby ve Rohe, 1990; Kamp ve diğ., 

2003; Kelekci ve Berköz, 2006) olarak ortaya koyulmuĢtur. Kentsel çevreyi tehdit 

eden gürültü (Soen, 1979; Varady, 1983; Dahman, 1985), koku  (Baiden ve diğ., 

2011), emniyet (Miller ve diğ., 1980; Varady, 1983; Anderson ve diğ., 1983; 

Dahman, 1985; Cook; 1988; Kelekci ve Berköz, 2006; Salleh, 2008; Caldieron, 

2011), güvenlik (Mustapha et al, 1995; Mohit ve diğ., 2010), trafik ve kontrolsüz 

büyüme (Galster ve Hesser, 1981; Varady, 1983; Mohit ve diğ., 2010) problemleri 

konut memnuniyetini olumsuz yönde etkilemektedir. Fiziksel boyutta konut 
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memnuniyetini etkileyen bir diğer faktör konutun iĢyeri, kent merkezi, alıĢveriĢ 

alanları, okullar vb kentsel hizmetlere göre konumudur (Mustapha ve diğ. 1995, 

Mohit ve diğ., 2010; Kahraman, 2013). AraĢtırmalar konutun konumuna iliĢkin 

tercihlerin kullanıcıların niteliklerine göre farklılaĢtığını göstermektedir (Dokmeci 

ve Berköz, 2000; Kelekci ve Berköz, 2006; Baiden ve diğ., 2011). Ek olarak, 

Baldassare (1982) ve Adams (1992) konut alanındaki nüfus yoğunluğunun 

memnuniyet üzerindeki olumsuz etkisi üzerinde durmuĢtur. 

Ekonomik boyutta konut memnuniyeti konut sahipliği (Kaitille, 1993; Varady ve 

Carroza, 2000; Baiden ve diğ., 2011; Kahraman, 2013) ve konutun değeri (Boyle ve  

Kiel, 2001) ile ölçülmektedir. Ayrıca yazında, konut alanında gerçekleĢtirilen 

fiziksel bakımın (Boyle ve  Kiel, 2001) ve konut sahibi olurken yapılan ödeme 

düzeninin (Mustapha ve diğ.,1995; Kahraman, 2013) de memnuniyet üzerindeki 

etkileri tartıĢılmıĢtır. 

Konut memnuniyetinin sosyal boyutu konut alanında yaĢayanların birbirlerinden 

memnun olmalarıyla (Kahraman, 2013) ve sosyal yaĢam koĢullarıyla (Erdogan ve 

diğ., 2007) tanımlanabilir. Bu memnuniyet komĢuluk iliĢkileri (Mustapha ve diğ., 

1995; Parkes ve diğ., 2002; Westaway, 2006; Kahraman, 2013), bir sosyal topluluğa 

ya da sivil kuruluĢa üyelik sonucu oluĢan sosyal iliĢkiler (Zanuzdana ve diğ. 2012), 

sosyal etkileĢim (Fried ve Gleicher, 1961; Kasarda ve Janowtz, 1974; Galster ve 

Hesser, 1981; Kelekci ve Berköz, 2006; Salleh, 2008; Mohit ve diğ., 2010), sosyal 

homojenlik (Rent ve Rent, 1978; Adams, 1992; Kelekci ve Berköz, 2006), sosyal 

ağlar (Parkes ve diğ., 2002; Caldieron, 2011) ve sınıfsal ve sosyal bağlılık 

(Hourihan,1984) ile Ģekillenmektedir. Galster ve Hesser (1981) çalıĢmalarında, tüm 

bu iliĢkiler geleneksel ve modern yaĢam alanlarında farklılık göstereceğinden, farklı 

toplumlarda konut memnuniyeti algısının birbirinden farklı olacağını ortaya 

koymuĢtur. Dolayısıyla, toplumların ve konut alanlarında yaĢayanların bağlı 

bulunduğu kültürel standartlar memnuniyetin tanımını ve yönünü tayin 

edebilmektedir (Morris ve Winter, 1978).  

Konut memnuniyetinin son boyutu olan kurumsal ve yönetsel boyutu kentsel 

hizmetler, altyapı, konut alanlarının yönetimi ile açıklanmaktadır (Kahraman, 2013). 

Bu kapsamda kentsel hizmetlerdeki (eğitim, sağlık, rekreasyon, toplu ulaĢım ve yaya 

ulaĢımı vb.) çeĢitlilik, eriĢilebilirlik ve kalite (örn. Campbell ve diğ., 1976; Fried, 

1982; Türkoğlu, 1997; Kelekci ve Berköz, 2006; Salleh, 2008; Mohit ve diğ., 2010; 

Zanuzdan ve diğ., 2012) ve kentsel altyapı (otopark, su, elektrik, telefon, yangın 

koruma, kanalizasyon vb.) hizmetlerindeki (örn. Mustapha ve diğ., 2006; Salleh, 

2008; Zanuzdana ve diğ., 2012) yeterlilik, kalite ve bakım kentsel memnuniyetin en 

önemli unsurlarıdır. Bunlara ek olarak, polis hizmetleri ve sokak aydınlatması 

(Westaway, 2006), çevre temizliği ( örn. Ukoha ve Beamish, 1997; Enosh ve diğ., 

1984; Salleh, 2008; Mohit ve diğ.,2010), hava ve su kalitesi (Salleh, 2008; 

Zanuzdana ve diğ., 2012) konut memnuniyetini doğrudan ya da dolaylı olarak 

etkilemektedir. Konut memnuniyeti yazınında kentsel hizmetler ve altyapı ile paralel 

olarak (Onibokun, 1974; Westaway, 2002) konut memnuniyeti ile konut çevresinin 

yönetimi ve yerel yönetimlerin bu kapsamda performansları arasındaki iliĢki de 

tartıĢılmaktadır.  

Özet olarak, konut memnuniyeti bir konut alanında yaĢayanların nitelik, ihtiyaç ve 

beklentilerine bağlı olduğu gibi toplumsal yapı ve bağlam gibi yere ve zamana göre 
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farklı algılarla da tanımlanan bir kavramdır. Bu kavramın kiĢisel, fiziksel, ekonomik, 

sosyal ve kültürel olan çok boyutlu yapısı farklı araĢtırmacılarca ortaya 

konulmuĢtur. Yazında tanımlanan bu boyutlar ve tanımlayıcı unsurlardan yola 

çıkarak geliĢtirilen bu çalıĢma konut memnuniyeti ve beklentileri konusunu rant 

baskıları ve yıpranma nedeniyle kentsel dönüĢümü gündeme gelmiĢ olan, planlı 

olarak geliĢmiĢ yaklaĢık 45 yıllık bir konut alanı üzerinde incelemeyi hedeflemiĢtir. 

Bildirinin bir sonraki bölümü bu incelemeyi özetleyen alan çalıĢmasını ve 

sonuçlarını sunmaktadır. 

2. Alan Çalışması: Altındağ Türk-iş blokları 

ÇalıĢma kapsamında konut memnuniyeti ve beklentisinin araĢtırıldığı alan olarak 

Ankara Altındağ ilçesinde yer alan Seyfi Demirsoy Mahallesi‘ndeki Türk-iĢ blokları 

belirlenmiĢtir. Bu bölüm bu alanın tanıtıldığı, veri toplama ve analiz aĢamalarının 

özetlenip, bulguların sunulduğu üç alt bölümden oluĢmaktadır. 

3.1. Alan Hakkında 

Ankara‘nın planlı olarak geliĢmiĢ konut alanlarından olan Seyfi Demirsoy 

Mahallesi‘ndeki Türk-iĢ blokları 1970‘li yıllarda bir iĢçi konut kooperatifi olarak 

kurulmuĢtur. 2012 TÜĠK ADNKS nüfus verilerine göre bu alanda 2521 hanehalkı ve 

7160 kiĢi yaĢamaktadır. 264 dönümlük bir alan üzerinde yer alan dört ve beĢ katlı 

apartman bloklarının yer aldığı alanda sekiz gruptan oluĢan toplamda 281 blok ve 

2566 daire yer almaktadır. 

 
Şekil 1. Seyfi Demirsoy Mahallesi Türk-iĢ Blokları‘nın Ankara içindeki konumu 

Ankara‘nın Samsun yolu çıkıĢına ve Esenboğa Havalimanı yoluna yakın olan (3,3 

km.) alan  kent içinde önemli ve kolay eriĢilebilir bir konuma sahiptir (ġekil 1). 

Ayrıca, Altınpark gibi Ankara‘nın önemli bir rekreasyon alanı ile Siteler mobilya 

sanayisi gibi önemli bir imalat alanına komĢudur (ġekil 2). 
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Şekil 2. Türk-iĢ Blokları mahalle ve riskli alan sınırı 

Alanın dönüĢüm süreci 2011 yılında alanda yaĢayan bir grup hanehalkının 

konutlarının temellerindeki kayma nedeniyle Altındağ Belediyesine alanın ―riskli 

alan‖ ilan edilmesi için imza toplayarak baĢvuruda bulunmasıyla baĢlamıĢtır. Alan 

6360 sayılı ―Afet Riski Altındaki Alanların DönüĢtürülmesi Hakkında Kanun‖ 

kapsamında Bakanlar Kurulu‘nun 2013/4654 sayılı kararı ile riskli alan ilan edilmiĢ 

olup, bu karar 17.05.2013 tarih ve 28650 sayılı resmi gazetede yayımlanarak 

yürürlüğe girmiĢtir. Alanda binaların yığma olarak yapılması, bazı bloklarda 

çatlakların oluĢması ve bir bloğun çökme tehlikesi ile karĢı karĢıya gelmesi alanın 

riskli alan olarak ilan edilmesine gerekçe olmuĢtur.  Halen kentsel dönüĢüm ve 

alandaki emsal artıĢ kararları konusunda Bakanlığın kararını bekleyen alanda 

Altındağ Belediyesi ve alanda yaĢayanlar arasında görüĢmeler devam etmektedir. Bu 

görüĢmelerde alandaki kentsel dönüĢümün etap etap yapılacağı, ilk etapta 

dönüĢümün 3 adada gerçekleĢtirileceği ve konut sahipleri için ödemesiz brüt 145 

m
2
‘lik (yaklaĢık net 130 m

2
) yeni konutların yapılacağı belirtilmiĢtir. 
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3.1. Veri Toplama ve Analiz Aşamaları 

Planlı olarak geliĢmiĢ bir konut alanı olan ancak 2013 tarihinde riskli alan ilan 

edilen Seyfi Demirsoy Mahallesi Türk-iĢ bloklarında konut memnuniyet ve 

beklentilerini incelemek ve kentsel dönüĢüm konusunda alanda yaĢayanların 

eğilimlerini ölçmek amacıyla alanda derinlemesine mülakatlar ve anket çalıĢmaları 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Seyfi Demirsoy Mahallesi muhtarı ile gerçekleĢtirilen mülakatta 

alanın genel özellikleri ve içinde bulunulan kentsel dönüĢüm süreci hakkında bilgi 

alınmıĢtır. Bir ön çalıĢma olarak gerçekleĢtirilen anket çalıĢmasında ise çeĢitli 

göstergeler kullanılarak, Türk-iĢ bloklarında yaĢayan hanehalklarının yaĢadıkları 

konuttan ve çevreden memnuniyetleri ve yeni bir konuta taĢınacak olmaları 

durumundaki beklentileri araĢtırılmıĢtır. Üç ana bölümden oluĢan anketin ilk bölümü 

anket çalıĢmasına katılanların profillerini belirlemeyi, ikinci bölümü halen 

yaĢanmakta olan alana ve çevreye dair mevcut durumu ve memnuniyeti tespit 

etmeyi ve son bölümü ise konut ve konut alanına yönelik beklentileri ortaya 

çıkarmayı hedefleyen sorulardan oluĢmaktadır. Ġlk bölümünde demografik bir 

sorgulama gerçekleĢtirilen çalıĢmada, ikinci bölümün kapsamını mevcut konutun 

fiziksel özellikleri ve konumu, alandaki sosyal iliĢkiler, kentsel hizmetler ve altyapı 

özellikleri ve yaĢanılan konuttan ve çevreden memnuniyet baĢlıkları oluĢturmaktadır 

(Tablo 1). Konut ve yaĢanılan çevreye dair beklentiler kapsamında bu baĢlıklara ek 

olarak ekonomik boyutta beklentiye dair bir sorgulanma gerçekleĢtirilmiĢtir. 

 

Tablo 1. Ankette kullanılan göstergeler 

Memnuniyeti etkileyen 

farklı boyutlar boyutları 

Temel gösterge  

Alanı 

        Konut             

  memnuniyeti 

             Konut  

          beklentisi 

Fiziksel boyut Konutun ve alanın 

fiziksel özellikleri 

+ + 

Konutun konumu + + 

Sosyal boyut Sosyal iliĢkiler + + 

Kurumsal ve yönetsel 

boyut 

Kentsel hizmetler ve 

altyapı 

+ + 

Ekonomik boyut Finansman  + 

 

Altındağ Seyfi Demirsoy Mahallesindeki Türk-iĢ bloklarında gerçekleĢtirilen bu 

çalıĢmada toplam 125 hanehalkı ile anket uygulaması gerçekleĢtirilmiĢtir. Orta-yaĢlı 

ve yaĢlı bir nüfusun hakim olduğu alanda yapılan anket çalıĢmasına katılanların yaĢ 

ortalaması 50 olup, %40‘ı 55 yaĢ üstünde, %20‘si 45-54 yaĢ aralığındadır. 

Hanehalkı büyüklüğü minumum bir maksimum beĢ iken ortalama üç kiĢidir. Ankete 

katılanları %32,8‘i ilköğretim mezunu iken, lise ve dengi okul mezunu olanlar 

%37,6, üniversite ve yüksekokul mezunları %28,8‘dir. Ankete katılanlardan 

%37,6‘sı iĢgücüne dahil iken, %62,4‘ü emekli, ev hanımı ve öğrencidir. 

ÇalıĢanlardan %9,6‘sı memur, %12,8‘i iĢçi iken %15,2‘si iĢveren ve kendi hesabına 

çalıĢmaktadır. Ankete katılanların yarıdan fazlasını oluĢturan kesim ise alanın genel 

nüfus yapısına uygun olarak emekliler (%27,2) ve ev hanımlarından (%26,4) 

oluĢmaktadır. Ankete katılanlardan % 88‘i ev sahibidir. 
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Anket çalıĢmasına katılanların alanda oturma süresi ortalama 23 yıldır. Bu süre bazı 

katılımcılar için 45 yıla kadar çıkmaktadır. Ankete katılanların daire büyüklüklerinin 

ortalama 95 m
2
 olduğunu belirlenmiĢ olmasına rağmen alanda farklı konut 

büyüklükleri bulunmaktadır. Konutlarda farklı kullanım büyüklüklerinin tespit 

edilmesinin sebebi apartman bloklarında üst katlardaki dairelerin alt katlardakilere 

göre daha büyük olmasıdır. 2 oda ve ―L‖ tipi salondan oluĢan evlerden bazıları 3 oda 

bir salon olarak kullanılmaktadır.  

3.2. Bulgular 

Türk-iĢ bloklarında gerçekleĢtirilen anketin bulguları ilk olarak konut 

memnuniyetini etkileyen farklı boyutlar açısından değerlendirilecek, daha sonra 

konut beklentisine yönelik elde edilen sonuçlar özetlenecektir. Değerlendirme 

yapılacak boyutlar fiziksel, kurumsal ve yönetsel, sosyal ve ekonomik boyutlardır. 

Son olarak dönüĢüm konusunda yaklaĢımın ne olduğu ortaya koyulacaktır. 

Konut memnuniyetinin fiziksel boyutu altında konutun fiziksel özellikleri, konumu 

ve eriĢilebilirliği değerlendirilmiĢtir. Konutun fiziksel özellikleri ele alındığında 

ankete katılanların yarıdan fazlasının Türk-iĢ bloklarındaki konut büyüklüğünü ve 

konuttaki oda büyüklüklerini yeterli bulduğu belirlenmiĢtir. Anket katılımcılarının 

yaklaĢık %60,8‘i konutların büyüklüğünü, %54,2‘si odaların büyüklüğünü yeterli 

olarak değerlendirmiĢlerdir. Her iki büyüklük için de yetersiz bulanların oranı ise 

%20,8‘dir. Anket katılımcılarının oda ve konut büyüklüğüne dair memnuniyetlerine 

karĢın, mutfak ve balkon büyüklüğü konusunda aynı memnuniyet içerisinde 

olmadıkları tespit edilmiĢtir. Katılımcıların %40,2‘si mutfak büyüklüğünü yeterli 

bulurken, %36‘sı yetersiz ve %21,6‘sı orta yeterli bulmaktadır. Balkon büyüklüğü 

ise konutun iç özellikleri altında ankete katılanların en memnuniyetsiz oldukları 

unsurdur. Anketi yanıtlayanların %51,2‘si balkon büyüklüğünü yetersiz 

bulmaktadır. Bu durum çeĢitli ihtiyaçlar dolayısıyla ve vakit geçirmek için dıĢ 

mekana gereksinim duyulduğunu göstermektedir. Konutun kullanıĢlılığı konusunu 

ise anketi yanıtlayanların %57,6‘sı iyi, %24‘ü orta, %18,4‘ü ise kötü olarak 

derecelendirmiĢtir. Anketi yanıtlayanların %55,2‘si alandaki mevcut konutları 

malzeme kalitesi açısından iyi olarak nitelendirmektedir.  

Konut memnuniyetinin fiziksel boyutu altında ankette sorgulanan ikinci alan 

konutun konumu ve eriĢebilirlik konuları olmuĢtur. Bu bağlamda, alanın konumu 

pazara ve markete uzaklık açısından ankete katılanlarca olumlu olarak 

değerlendirilmiĢtir. Alan Aydınlıkevler semt pazarına ve komĢu mahalle olan Ali 

Ersoy mahallesinde yer alan Cuma pazarına yakındır. Ayrıca, alanın ortasında ve 

komĢu mahalleler olan Aydınlıkevler, GüneĢevler ve Ali Ersoy mahallelerinde 

süpermarket zincirleri yer almaktadır. Bunun sonucu olarak, cevap verenlerin 

%77,6‘sı pazara eriĢim açısından alanın yakın olduğunu söylerken, %85,6‘sı 

markete eriĢim açısından alanın konumunu yakın olarak nitelendirmiĢtir. Türk-iĢ 

blokları Ankara‘da yer alan iki büyük AlıĢveriĢ merkezine görece daha yakındır. 

Ankamall alıĢveriĢ merkezine alan 5,5 km ve Antares alıĢveriĢ merkezine ise 6,7 

km‘dir. Ankete cevap verenlerin %49,6‘sı alanın alıĢveriĢ merkezlerine yakın 

olduğunu düĢünürken %28‘i uzak olduğunu düĢünmektedir. Alandaki kültürel 

faaliyetler yok denecek kadar azdır. Bunun yansıması olarak, çalıĢmaya 

katılanlardan alanın tiyatro ve sinema gibi kültürel tesislere uzak olduğunu 

düĢünenlerin sayısı (% 60,8) fazladır.  
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Türk-iĢ bloklarından ikisi belediye biri özel halk otobüsü olmak üzere üç adet otobüs 

hattı geçmektedir. Mahallenin içinde beĢten fazla sayıda durak bulunmaktadır. 

Toplu taĢıma duraklarına eriĢimi ankete katılanların %95,6‘sı kolay olarak 

tanımlamıĢlardır. Konum olarak ankete katılanların iĢyerleri de Türk-iĢ bloklarına 

yakındır. Cevap verenlerin %62,2‘si çalıĢma alanını iĢyerlerine yakın olarak 

tanımlarken, %19,7‘si orta yakınlıkta olarak dile getirmiĢtir. 

Konut memnuniyeti kapsamında ikinci boyut kentsel hizmetler ve altyapının 

değerlendirildiği kurumsal ve yönetsel boyuttur. Bu kapsamda memnuniyeti tespit 

etmeye yönelik ısınma, tesisat, kanalizasyon, yeĢil alan, kültürel hizmetler ve dini 

tesislerin yeterliliğinin değerlendirmesi yapılmıĢtır. Buna göre, ankete katılanların 

%76‘sı ısınma düzeyini yeterli olarak nitelendirmiĢtir. Su ve elektrik tesisatı 

konusunda katılımcıların % 42,4‘lük kısmı sorun olmadığını belirtirken, %25,6‘sı 

tesisatın kötü olduğunu vurgulamıĢtır. Kanalizasyon altyapısında ise alanda genel 

olarak bir sıkıntı olduğu ankete verilen cevaplardan anlaĢılmaktadır. Ankete 

katılanların %40,8‘i kanalizasyon altyapısını kötü olarak nitelerken, %32‘si orta 

olarak derecelendirmiĢtir.  

ÇalıĢmada kentsel hizmet ve altyapı altında değinilen yeĢil alan yeterliliğine göz 

atıldığında çalıĢmaya katılanların önemli kısmının memnun olduğu sonucuna 

ulaĢılmaktadır. Katılımcıların %58,4‘ü alandaki çocuk parklarını, %80,8‘i ise yeĢil 

alanları yeterli bulmaktadır.  Hem Türk-iĢ bloklarının içinde yer alan 3 adet park ve 

çocuk parkına ek olarak komĢu mahallelerde yer alan çocuk parkı ve yeĢil alanlar bu 

algının oluĢmasına neden olmuĢtur. Ayrıca konut alanının kentsel bir yeĢil alan ve 

park olan Altınpark‘a komĢu olması memnuniyete önemli ölçüde olumlu katkıda 

bulunmuĢtur.  

Alanın içinde iki adet cami mevcuttur. Bundan dolayı ankete katılanların %93,6‘sı 

Türk-iĢ konutlarının dini tesislere yakınlığını vurgulamıĢlardır. Alanın içinde 

ilköğretim okulu ve lise bulunmaktadır. Ayrıca alanda bir adet aile sağlığı merkezi 

de sağlık hizmeti sunmaktadır. Bunun yansıması olarak ankete cevap verenlerin 

%96‘sı alandaki eğitim hizmetlerini yeterli ve eriĢilebilir olarak görmektedir. 

Alandaki sağlık hizmetlerinin yeterliliği ve yakınlığı değerlendirildiğinde, 

katılımcıların %92‘si tarafından alan olumlu ve memnuniyet verici olarak 

nitelendirilmiĢtir. Anketlerden elde edilen sonuçlara göre, spor tesisleri ise kentsel 

hizmet anlamında alanda yetersiz olarak karĢımıza çıkmaktadır. Ankete katılanlar 

%52‘si spor tesislerini yetersiz, % 15,2‘si de orta bulmaktadır. 1970‘lerin nüfus ve 

ulaĢım Ģartlarına göre planlanan Türk-iĢ blokları bugünün Ģartlarına göre otopark 

açısından da yetersizdir. Bu sebeple, otopark alanları katılımcıların %60,9‘u 

tarafından yetersiz bulunmuĢtur. Yönetsel boyutta incelenen bir diğer konu 

mahallenin temizliğidir. Anket katılımcılarına göre mahalledeki temizlik %47,2 

oranında yeterli ve %26,9 oranında orta yeterlidir. Güvenlik açısından ise Türk-iĢ 

bloklarında bir sıkıntı olduğu anketi yanıtlayanlarca ortaya koyulmuĢtur. Ancak 

cevap verenlerin %25,6‘sı mahalleyi güvenli olarak nitelerken, %56‘sı mahallenin 

güvenlik açısından kötü olduğunu dile getirmiĢtir. Bunun nedeninin son dönemde 

Çinçin mahallesinde yaĢanılan kentsel dönüĢümle birlikte mahalleye farklı bir grup 

hanehalkının taĢınması olduğu tespit edilmiĢtir. 

Konut memnuniyetinin üçüncü boyutunu oluĢturan sosyal boyut içerisinde 

komĢuluk iliĢkilerine ve akrabalara olan mesafeye bakılmıĢtır. Ankete katılanların 
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%75,2‘si alandaki komĢuluk iliĢkilerinin iyi olduğunu belirtmiĢ, sosyal boyut 

kapsamında memnuniyete olan olumlu katkısını vurgulamıĢtır. Akrabalara olan 

mesafeyi çalıĢmaya katılanlardan %72‘si uzak olarak nitelemiĢtir. Yüksek çıkan bu 

değerin konut memnuniyetine olumsuz etkisi olduğu düĢünülse de yapılan 

görüĢmelerde literatürün aksine akrabalık iliĢkilerindeki yakınlığın konut 

memnuniyetine olumlu katkıda bulunan unsurlardan birisi olarak algılanmadığı 

ortaya çıkmıĢtır.  

Konut memnuniyeti kapsamında son olarak yaĢanılan konut ve çevreden 

memnuniyetin yönü sorgulanmıĢtır. Analiz sonuçları her ikisi için de çalıĢmaya 

katılanların memnun olduklarını göstermektedir. Buna göre, yaĢadığı konuttan 

memnun oranlar çalıĢmaya katılanların %90,4‘ünü, memnun olmayanlar ise sadece 

%9,6‘sını oluĢturmaktadır. YaĢanılan çevreden memnun olma oranı %84,8 iken, 

memnun olmayanlar %4‘de kalmaktadır. 

Anket kapsamında sorgulanan ikinci konu olan konut beklentisi, konut memnuniyeti 

değerlendirmesi yapılırken ele alınan boyutlara ek olarak ekonomik boyutta da 

incelenmiĢtir. Ġlk boyut olan fiziksel boyut altında konutun farklı fiziksel 

özelliklerinin konut beklentisi içindeki önemi tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır. Bu 

bağlamda, konut büyüklüğü ve oda sayısı çalıĢmaya katılanların büyük kısmı için 

beklenti kapsamında değerlendirilebilecek önemli unsurlardır. Analiz sonuçlarına 

göre çalıĢmaya katılanların %56,8‘i 100 m
2
‘den büyük, %55,2‘si 3 veya daha fazla 

oda sayısı bulunan bir konutta yaĢama beklentisi içindedir. Apartmandaki daire 

sayısı  (%68,8 oranında) ise çalıĢma sonucunda beklentiler kapsamına alınabilecek 

önemli olan unsurlardan biri olarak ortaya çıkmıĢtır. ÇalıĢmaya katılanlardan 

%31,2‘si için konutun büyüklüğünün, %33,6‘sı için oda sayısının, %25,6‘sı için ise 

apartmandaki daire sayısının beklentiler açısından önemi yoktur. Anketi 

cevaplayanlar için konut beklentisini oluĢturan en önemli etmenler odaların 

kullanıĢlılığı ve yapı malzemesinin kalitesidir. Anketi cevaplayanların tamamı 

odaların yerleĢiminin, kullanıĢlılığının ve konut yapımında kullanılan iç mekan ve 

yapı malzemesi kalitesinin konut beklentisi açısından önemli olduğunu 

belirtmiĢlerdir.  

ÇalıĢma sonuçları konuttaki iç mekan kullanımlarına yönelik önemli bilgiler de 

ortaya çıkarmıĢtır. Bulgular konut beklentisi açısından mutfak büyüklüğünün %94,4 

oranında önem arz ettiğini göstermektedir. Diğer bir önemli unsur konut içinde 

depolama alanlarının (gömme dolap, banyo dolabı ve kiler) varlığıdır. Beklentiler 

kapsamında anketi cevaplayanların %80‘i konutunda gömme dolap ve banyo dolabı,  

%51,2‘si ise kilerin olmasını istediklerini belirtmiĢlerdir. Mevcut konutlardan gelen 

bir alıĢkanlık olması nedeniyle konut beklentisi açısından konutta alaturka tuvaletin 

varlığı katılımcıların %71,2‘si tarafından önemli olarak değerlendirilmiĢtir.  

Konut beklentilerinin fiziksel boyutu altında yer alan bir baĢka alan konutun 

konumu ve eriĢilebilirliğidir. ÇalıĢmaya katılanlar bu bağlamda konutun pazar ve 

markete (%91,2‘si), alıĢveriĢ merkezlerine (%74,4‘ü), tiyatro ve sinema gibi kültürel 

tesislere (%61,6‘sı) ve kısmen de dini tesislere (%38,4‘ü)  yakın olması beklentisi 

içindedir. Toplu taĢıma akslarına ve duraklarına yakınlık yeni bir konut alanından 

beklenilen en önemli unsurlardandır. Bu beklentiler kapsamında, anketi 

yanıtlayanların %95,2‘si toplu taĢıma olanaklarının geliĢmiĢ olması,  %76,8‘i ise 

konut alanının iĢyerine yakın olması beklentisine sahiptir. 
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Konut beklentilerinin ikinci boyutu olan kentsel hizmetler ve altyapı kapsamında 

yeĢil alanlar ve çocuk parklarının varlığının ve çevre düzenlemesinin beklentiler 

üzerinde önemli yeri olduğu belirlenmiĢtir. Bu bağlamda, katılımcıların tamamı için 

yeĢil alan ve çevre düzenlemesinin, %94,4‘ü için temiz bir konut çevresinin, 

%82,4‘ü için ise çocuk parklarının varlığı yeni tasarlanacak bir konut alanında 

bulunması gereken önemli unsurlardır. Konut beklentisi açısından yakın olması 

önemli olan diğer kentsel hizmetler anaokul ve ilköğretim okulu (%82,4) ve spor 

tesisleridir (%80). Otopark açısından yetersiz olan alanda anket çalıĢmasına 

katılanların %86,4‘ü yeni taĢınılacak konut alanında otoparkların varlığının önemli 

olacağını dile getirmiĢtir.  

Konut beklentisinin sosyal boyutu altında komĢuluk iliĢkileri ve akrabalara 

yakınlığın önemi incelenmiĢtir. Buna göre anketi cevaplayanların %91,2‘si 

komĢuluk iliĢkilerinin iyi olmasını yeni bir konut çevresinden beklentileri arasında 

dile getirmiĢtir. Buna karĢın, akrabalara yakın olmanın (%56,4) konut beklentileri 

açısından o denli önem arz etmediği tespit edilmiĢtir.  

Konut beklentisi kapsamında sorgulanan son boyut olan ekonomik boyutta konut 

sahipliği ve finansman konusu üzerinde bir sorgulama yapılmıĢtır. Yeni bir konutun 

sahibi olma ve bu konut için uygun ödeme koĢullarının sağlanması anket 

katılımcılarının tamamı için önemli bir beklenti olarak ortaya çıkmıĢtır. 

Anket çalıĢmasının son kısmında riskli alan olarak ilan edilen Türk-iĢ bloklarında 

yaĢayanların gerçekleĢmesi muhtemel olan kentsel dönüĢüme karĢı yaklaĢımlarını 

anlamak üzere mevcut konutlarının ne Ģekilde yenilenmesini istedikleri 

araĢtırılmıĢtır. Ankete cevap verenler arasında konutunun yenilenmesini 

istemediğini belirtenler %36,8 iken, tadilat yapılsın diyenler %21,6, yıkılıp yeniden 

yapılsın diyenler ise %41,6‘dır. Tadilat yapılsın diyenlerin büyük çoğunluğu 

apartman içinde ve cephesinde tadilat yapılmasını tercih ederken, konut içinde ya da 

her üçünde de tadilat yapılsın diyenler de bulunmaktadır. Konutunun yıkılıp, 

yeniden yapılmasını isteyenler modern ve lüks konutlarda yaĢamak istediklerini 

belirtmiĢlerdir. Bu grup ayrıca site içinde ve güvenliği olan apartmanlarda yaĢamayı 

hayal ettiklerini dile getirmiĢtir. 

3. Sonuç 

Bu bildiri planlı bir Ģekilde geliĢmiĢ ve riskli alan ilan edilmesi nedeniyle dönüĢümü 

gündeme gelmiĢ bir konut alanında dönüĢümün hemen öncesinde alanda 

yaĢayanların konut ve kentsel alana dair memnuniyet ve beklentilerini ve kentsel 

dönüĢüme yönelik görüĢlerini ortaya koymayı amaçlamıĢtır. Bu kapsamda alan 

çalıĢması olarak kurgulanan araĢtırma 1970‘lerde bir iĢçi kooperatifi olarak 

kurulmuĢ Ankara Altındağ Ġlçesi Seyfi Demirsoy Mahallesi Türk-iĢ Bloklarında 

gerçekleĢtirilmiĢtir. ÇalıĢmanın amacına uygun olarak ihtiyaç duyulan bilgileri 

ortaya çıkarmak için 125 hanehalkı ile anket çalıĢması yapılmıĢ, bu veriler 

tanımlayıcı istatistiklerle analiz edilmiĢtir. Kapsamlı bir araĢtırmanın ön çalıĢması 

sayılabilecek bu çalıĢma alanda yaĢayanların mevcut konut ve kentsel alana yönelik 

ihtiyaç, memnuniyet ve beğenilerini ve kentsel dönüĢüme dair görüĢ ve 

beklentilerini anlayabilmek için önemli bulgulara ulaĢmıĢtır. 

ÇalıĢmanın mevcut konut ve kentsel alana yönelik bulguları değerlendirildiğinde 

memnuniyetin dört temel boyutu ile ilgili sonuçlara ulaĢılmıĢtır. Konut 



Suna Senem Özdemir,  Z. Ezgi Kahraman 

424 

memnuniyetinin ilk boyutu olan fiziksel boyutta yaĢanılan konuta ve konut alanına 

dair memnuniyet sorgulanmıĢtır. ÇalıĢmada mevcut konuta iliĢkin olarak, konut ve 

oda büyüklüğü, konutun planı ve kullanılan malzeme açılarından genel bir 

memnuniyetin olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Fiziksel memnuniyet kapsamında 

incelenen bir baĢka konu konut alanın konumu ve eriĢilebilirliği olmuĢtur. Alanın 

alıĢveriĢ alanlarına, ana ulaĢım arterlerine, durak noktalarına ve ankete cevap 

verenlerin iĢ yerlerine yakın olması nedeniyle memnuniyet yüksektir. Tüm bu 

sonuçlar fiziksel boyutta konut memnuniyetinin yüksek olduğunu göstermektedir. 

Fakat bu memnuniyete en önemli katkıyı yapan konut alanının kendisine has 

özellikleridir. 

ÇalıĢmada konut memnuniyetinin ikinci boyutu olan kurumsal ve yönetsel boyutta 

kentsel hizmetler ve altyapı değerlendirilmiĢtir. Bu değerlendirme sonucunda alanın 

en büyük sorununun kanalizasyon, otopark ve güvenlik sorunu olduğu ortaya 

çıkmıĢtır. Artan nüfus ve nüfus çeĢitlenmesine bağlı olarak ortaya çıkan bu sorunlar 

konut memnuniyetini olumsuz etkileyen unsurlar olarak tespit edilmiĢtir. Ek olarak, 

alanın kültür ve spor tesislerine uzak ve bu faaliyetler açısından zayıf olması 

memnuniyete olumsuz yönde tesir etmektedir. Diğer yandan, memnuniyete olumlu 

katkıda bulunan unsurların yeĢil alan, eğitim, sağlık ve dini tesislerin yeterliliği 

olduğu sonucuna eriĢilmiĢtir. 

Konut memnuniyetine iliĢkin irdelenen üçüncü baĢlık sosyal iliĢkilerdir. Bu 

kapsamda komĢuluk iliĢkilerindeki yakınlığın memnuniyete olumlu katkısı olduğu 

ve alanda bu iliĢkilerin iyi olarak geliĢtiği, dolayısıyla alanın içinde yaĢayanları 

sosyal açıdan memnun ettiği ortaya çıkmıĢtır. Bu boyut içerisinde tek rahatsız edici 

unsur alanın yakın çevresinde yer alan gecekondu alanlarında yaĢanan kentsel 

dönüĢüme paralel olarak bu çevrelerdeki suç gruplarının alanı ve yaĢayanları 

güvenlik açısından tehdit etmeye ve sosyal homojenliğin bozulmaya baĢlamasıdır. 

Konut memnuniyetinin çeĢitli boyutlarda sorgulanmasıyla ortaya çıkan tabloya ek 

olarak çalıĢmada memnuniyetin yönü de irdelenmiĢtir. Yukarıda özetlenen sonuçlara 

da paralel olarak konutta ve konut alanından memnuniyet oldukça yüksektir. Bu 

memnuniyetin sebebinin yaĢ ortalaması yüksek olan alanda yaĢayanların uzun 

yıllardır aynı konut alanında ve aynı sosyal çevrede bulunmakla ve alıĢkanlıklarla 

iliĢkili olduğu düĢünülebilir.  

ÇalıĢma kapsamında alanda yaĢayanların konut beklentilerine yönelikte de önemli 

sonuçlara ulaĢmıĢtır. Buna göre konut beklentilerinin de tıpkı konut memnuniyeti 

konusunda olduğu gibi çeĢitli boyutları bulunmaktadır. Bunlar fiziksel, kurumsal ve 

yönetsel, sosyal ve ekonomik boyutlardır.  

Fiziksel boyutta konut beklentilerini tanımlayan en önemli etmenlerin konutun 

planına ve kullanılan yapı malzemesine iliĢkin olduğu belirlenmiĢtir. Bunlar dıĢında 

ev hanımlarının yoğun olduğu alanda ev içinde en çok zaman geçirilen alan olan 

mutfak büyüklüğünün; Türkiye Ģartlarında çok da büyük sayılamayacak konutlarda 

yaĢayan Türk-iĢ blokları sakinleri için konut büyüklüğü, oda sayısı ve depolama 

alanlarının; düĢük yoğunluklu bir alanda, sınırlı bir nüfusla yaĢamaya alıĢmıĢ 

mahalle halkı için apartmandaki daire sayısının ve konut içindeki yaĢam tarzı ve 

alıĢkanlıklara bağlı tuvalet kullanımının konut beklentileri açısından önem kazandığı 

görülmektedir. Ayrıca fiziksel boyutta konut beklentilerini tanımlayan diğer önemli 
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unsurların konutun konumu dolayısıyla kentsel hizmetlere (alıĢveriĢ alanları, 

kültürel tesisiler, toplu taĢın akları ve duraklar) ve iĢyerine yakınlığı olduğu 

sonucuna ulaĢmıĢtır.  

Kentsel hizmetler ve altyapı kapsamında yeterli olarak değerlendirebileceğimiz 

alanda yaĢayanların aynı boyutta konut beklentileri değerlendirildiğinde 

beklentilerini oluĢturan en önemli unsurların rekreasyon alanlarının varlığı, çevre 

düzenlemesi, temiz bir yaĢam alanı içinde bulunmak, eğitim ve spor tesislerine olan 

yakınlık ve otopark imkanlarının yeterliliği olduğu belirlenmiĢtir.  

Konut beklentileri sosyal boyutta incelendiğinde komĢuluk iliĢkilerinin, ekonomik 

boyutta bakıldığında ise konut sahipliği ve uygun ödeme koĢullarının beklentileri 

tarif eden en önemli unsurlar olduğunu belirlenmiĢtir. 

ÇalıĢma son olarak, Türk-iĢ bloklarında yaĢayanların yakın zamanda dönüĢmesi söz 

konusu olan mahallenin kentsel dönüĢümüyle ilgili ne düĢündüklerini ortaya 

çıkarmıĢtır. Buna göre, alanda dönüĢüm konusunda bir grup istekli olsa da 

dönüĢümden yana olmayan ve mevcut konutundan memnun olanlar ya da sadece 

konut ve apartman içinde ya da cephede yenileme ihtiyacı duyanlardan oluĢan daha 

büyük bir grup bulunmaktadır. Fakat yine de farklı görüĢteki bu iki grup arasında 

sayıca büyük bir farklılık yoktur. Konut memnuniyeti ile iliĢkili bulgulardan 

hatırlanacağı gibi alanda yaĢayanların çok büyük bir kısmı mevcut konutlarından ve 

yaĢadıkları kentsel alandan memnundur. Fakat yıpranmıĢlık ve yapım tekniği 

nedeniyle konutlar içinde yaĢayanları tehdit etmeye baĢlamıĢtır. Ek olarak, konut 

beklentilerine iliĢkin sonuçlardan hatırlanacağı gibi hanehalklarının daha geniĢ, 

kaliteli ve lüks bir yaĢam mekanına iliĢkin hayalleri de vardır. Yine de konut 

kullanıcıları mahalle yaĢantısından, düĢük yoğunluklu apartmanlarda komĢuluk 

iliĢkilerini devam ettirerek yaĢamaktan oldukça memnundurlar.  

Bu sonuçlar dönüĢüm taraftarı olmayan grubun apartmanlarında riskli kabul 

edilebilecek bir yaĢantıyı devam ettirmek zorunda kalsalar da mevcut konutlarında 

ve alanda devam ettirdikleri kendilerine özgü, sakin ve samimi yaĢantıyı; yani 

mahalle dokusunu kaybetme korkusu içerisinde olduklarını göstermektedir. Diğer 

yandan, kentsel dönüĢüm yanlısı olanların dönüĢüme özlemini duydukları konforlu 

bir yaĢamın müjdecisi olarak baktıkları, dönüĢümün sunduğu kentsel alanın 

kanalizasyon ve güvenlik gibi alanda var olan bir takım sorunlara çözüm olabileceği 

kanısında oldukları okunmaktadır. Bu grupla ilgili diğer bir tespit bu grubun aslında 

dönüĢüm konusunda yeterince bilinçli olmadıkları ve kendilerine vaat edilen 

dönüĢümün neden olabileceklerine tek bir pencereden baktıklarıdır. 

Sonuç olarak, müteahhit yaklaĢımı ile gerçekleĢtirilecek kentsel dönüĢüm 

mahallenin mekansal ve sosyal yapısında bir dönüĢüme ön ayak olacaktır. Bu 

yaklaĢım rant elde etme kaygıları dıĢında, kentlerin ve konut alanlarının tek 

tipleĢtirilmesine katkı sağlamaktan ve eleĢtirileri bu kez de bu alan üzerine 

çekmekten daha öte de bir sonuca ulaĢamayacaktır. Bu sebeple alanda yıkıp- tekrar 

yapmak yerine, daha yenilikçi bir modelle dönüĢüme yaklaĢarak, alanda yaĢayanları 

iyi anlamaya çalıĢmak, sadece ekonomik çıkarları gözeterek değil, mahalle 

dokusunun ve sakinlerinin değerlerini fark ederek ve mevcut yaĢam tarzlarını 

değiĢime itmeden bir senaryoyla hareket etmek gerekmektedir.  
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Küreselleşme Sürecinde Değişen Çevre Politikaları 
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Öz: Dünya ekonomisinin küreselleşme sürecinde hızlı bir biçimde büyümesi, pek çok ülkede 

enerji kaynaklarına talebin artmasına neden olmuştur. Yoğun kaynak tüketiminin ortaya 

çıkmasına yol açan ve refaha ulaşmanın yolu olarak sunulan neo-liberal politikaların 

geliştirilmesi sonucunda dünya genelinde enerji gereksinimi arttırmıştır. Enerji kaynaklarına 

olan bu talebin genişlemesi karşısında doğal kaynakların nasıl korunacağı ve kullanılacağı 

yönünde önemli sorunlar gündeme gelmiştir. Enerji kaynaklarının tüketiminde meydana gelen 

bu artışlara, “sermayenin ikinci çevrimini” oluşturan yatırımlardan biri olan büyük ölçekli 

enerji yatırımları zemin hazırlamıştır. Çalışmanın amacı, çevre politikalarının eksikliğinden 

dolayı meydana gelen çevresel sorunların büyük ölçekli enerji yatırımları bağlamında niteliksel 

ve niceliksel veriler ışığında değerlendirilmesidir. Çalışmada, Çevre Şehircilik Bakanlığı, 

Ekonomi Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kalkınma Ajansı, European 

Commission ve International Energy Agency tarafından yapılmış olan farklı yıllara ait enerji 

verimliğini gösteren istatistiklerden yararlanılmıştır. Sonuç olarak, enerji üretiminde 

yenilenemeyen enerji kaynaklarının kullanılması yerine; yeni ve yenilenebilir enerji 

kaynaklarının geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve tüketimde daha büyük oranda yer alması 

gerekliliği ortaya çıkmıştır.       

Anahtar Kelimeler: Enerji gereksinimi, büyük ölçekli yatırımlar, çevre politikaları, 

doğal kaynaklar, yenilenebilir enerji. 

 

Abstract: In the process of globalization, the economic growth that has occurred all over the world 

rapidly has led to an increase in demand for energy resources in many countries. As a result of 

development of the neo – liberal policies which are offered as an only way of achieving and cause 

intensive resources‟ consumption, the energy demand has increased across the globe. In the face of 

the expansion of demand for energy sources, significant problems have emerged regarding to the 

use of natural resources and how to maintain them. The large – scale investments that are one of 

the investments of "the second cycle of capital" have provided a basis for the increases in the 

consumption of energy resources. The purpose of this study is the evaluation of the environmental 

problems caused by the lack of environmental policies in the context of large – scale investments in 

the consideration of the qualitative and quantitative data. In the study, a number of statistics in 

different years that show energy efficiency have provided from the Ministry of Environmental and 

Planning, the Ministry of Economy, the Ministry of Energy and Natural Resources, Development 

Agencies, the European Commission and the International Energy Agency. As a result, the 

consumption and dissemination of new and renewable energy sources have become more 

necessary instead of the use of non – renewable resources.  

Keywords: Energy demand, large - scale investments, environment policies, natural 

resources, renewable energy 
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Sürdürülebilir kalkınma ve enerji ekonomisi – ekoloji dengesini gözeten planlama 

anlayıĢının doğmasına neden olan temel unsurlardan biri enerji gereksinimidir. 

Metropoliten alanlar baĢta olmak üzere, kentlerde nüfus ve nüfus yoğunluğunun 

artıĢının, hızlı kentleĢmenin, endüstriyel geliĢmenin ve artan yaĢam standartları 

talebinin gözlenmesi, ısınma ihtiyacını karĢılayan ve üretim süreçlerinde kullanılan 

yakıt türünün değiĢmesi ve yoğun kaynak tüketiminin ortaya çıkmasına neden olan 

neo – liberal politikalar nedeniyle dünya genelinde enerji gereksinimi artmıĢtır.  

Neo – liberal politikaların doğrudan veya dolaysız bir biçimde yeniden 

biçimlendirilmesini ifade eden küreselleĢme süreci, enerji kaynaklarına olan talebin 

arttığı günümüzde çevresel risklerin doğmasına ve var olan risklerin de artmasına 

neden olmuĢtur. Üretim ve tüketim süreçlerinde ihtiyaç duyulan enerji temininin ve 

kullanımının doğru planlanmaması doğal çevrede geri dönülemez tahribatların 

oluĢmasına sebep olmuĢtur (küresel iklim değiĢiklikleri, hava kirliliği, vb). Mevcut 

durumda, yaĢam çevrelerimizde enerji planlaması hayatın sürdürülebilmesi ile 

eĢdeğer hale gelmiĢtir.   

KüreselleĢme, her ne kadar ekonomi merkezli bir yapı olarak ortaya çıksa da, 

günümüzde enerji kaynaklarının geri kalmıĢ teknolojiler kullanılarak temin edilmesi, 

doğanın sınırlarını zorlayan yapıların ortaya çıkmasına ve çevrenin korunması 

konusunda eĢik değerlerin aĢılarak doğanın bozulmasına neden olmakta; bu süreç ise 

daha önceki dönemlere göre ekolojik açıdan daha büyük riskler taĢımaktadır. 1960‘lı 

yıllardan itibaren artarak büyüyen çevreci kamuoyunu dikkate alan planlama 

disiplini, yalnızca enerji kaynağı teminini ve enerji üretimini temel alan bir planlama 

anlayıĢı yerine; yukarıda bahsedilen ekolojik riskleri göz önünde bulunduran, 

ekolojik sürdürülebilirliği esas alan, geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan toplumlarda enerji 

ekonomisi - ekoloji dengesini özenle gözeten türden bir planlama anlayıĢı kabul 

görmüĢtür. Esasen planlama disiplini için, birincil enerji kaynaklarından elde edilen 

enerjinin optimum yararla kullanılabilmesi vazgeçilmez olan bir unsurdur.  

Ülkelerin kalkınmalarında temel girdilerin baĢında gelen enerji kaynaklarının 

tüketiminde, Türkiye‘de de planlı kalkınma döneminde - büyüyen ve geliĢen 

ekonomik yapıya ve değiĢen demografik yapıya paralel olarak - önemli artıĢlar 

kaydedilmiĢtir. Enerji kaynaklarının tüketiminde meydana gelen bu artıĢlara, 

―sermayenin ikinci çevrimini‖ oluĢturan yatırımlardan biri olan büyük ölçekli enerji 

yatırımları zemin hazırlamıĢtır. Büyük enerji yatırımları (HES, nükleer santraller, 

vb.) aracılığıyla 1970‘li yıllarda petrolün birincil enerji talebindeki payı %50‘ye 

ulaĢırken; elektrik enerjisi kurulu gücü ise 2011 yılı sonu itibariyle yaklaĢık 25 kat 

artmıĢtır.  

Enerji kaynaklarına olan talebin geniĢlemesi karĢısında doğal kaynakların nasıl 

korunacağı ve kullanılacağı yönünde önemli sorunlar gündeme gelmiĢtir. Canlıların 

yaĢam kalitesini direkt olarak etkileyen ekosistemin geri döndürülemez bir biçimde 

bozulmasına ve doğanın sınırlarını zorlayan yapıların ortaya çıkmasına dolaylı veya 

direkt olarak neden olan çevre politikaları, hava, su ve toprak kirliliği, atıklar, bitki 

ve ağaçların tahrip edilmesi gibi çevresel sorunları doğurmuĢtur. Yapılan çalıĢma, 

neo-liberal politikalar doğrultusunda geliĢtirilen bu çevre politikalarının neden 

olduğu çevresel sorunların büyük ölçekli enerji yatırımları bağlamında niteliksel ve 

niceliksel veriler ıĢığında değerlendirilmesini amaçlamaktadır.  
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1. Dünyada ve Türkiye‟de Enerji Kaynakları ve Politikaları 

1.1. Enerji Kaynakları   

Dünyada ve Türkiye‘de enerji sektöründe enerji ihtiyacının artmasına bağlı olarak 

meydana gelen artıĢa iliĢkin yapılan değerlendirmeler, ağırlıklı olarak elektrik 

enerjisi üzerinde yoğunlaĢmaktadır. Bunun nedeni, hem geliĢmiĢ, hem de geliĢmekte 

olan ülkelerde özellikle endüstriyel amaçlarla kullanılan en önemli enerji türünün 

elektrik enerjisi olmasıdır. Enerji talebini karĢılamaya yönelik kullanılan baĢlıca 

enerji kaynakları Ģunlardır: Petrol, kömür, doğal gaz, biyokütle (biyoyakıt), hidrolik, 

rüzgar, güneĢ, jeotermal, diğer yenilenebilir enerji kaynakları (dalga, vb.), nükleer 

enerji, hidrojen enerjisi (Mevlana Kalkınma Ajansı 2023 Vizyon Raporu, 2011).  

2009 yılı itibariyle dünya genelinde gerçekleĢtirilen toplam 12,15 milyar TEP (Ton 

EĢdeğeri Petrol) birincil enerji kaynağı arzının % 32,8‘lik kısmını petrol, % 27,2‘lik 

kısmını kömür, % 20,9‘unu doğal gaz, % 10,2‘lik kısmı biyoyakıt, % 5,8‘i nükleer 

enerji kaynakları, % 2,8‘lik kısmı hidrolik enerji ve geriye kalan % 0,8‘lik kısmı ise 

diğer enerji kaynaklarından elde edilmiĢtir (ġekil 1). Enerji kaynaklarının 

dağılımında toplam 5413 milyar TEP enerji kaynağı arzının % 45‘e yakını 

Ekonomik Kalkınma ve ĠĢbirliği Örgütü (OECD) üyesi ülkelerde gerçekleĢmiĢtir. 

Toplam enerji arzının % 36,3‘lük kısmı petrol, % 24,5‘lik kısmı doğal gaz, % 

20,2‘lik kısmı kömür, % 11‘lik kısmı nükleer enerji, % 4,2‘lik kısmı biyoyakıt, % 

2,1‘lik kısmı hidrolik enerji ve kalan % 1,2‘lik kısmı ise diğer enerji kaynakları 

olarak oluĢmuĢtur (ġekil 2) (World Key Statistics, 2011). 

 
Şekil 1: Birincil Enerji Kaynakları Arzı (2009 Yılı) (Kaynak: World Key Statistics, 2011) 

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Dünya Enerji Konseyi gibi birçok uluslararası 

veya ulusal kuruluĢ, 2030 yılına kadar geçen süre içerisinde enerji alanındaki olası 

geliĢmeler konusunda önemli öngörülerde bulunmuĢlardır (Pamir, 2003). 

Uluslararası Enerji Ajansı‘nın 2002 yılında yayınladığı ―World Energy Outlook‖ 

baĢlıklı raporda, enerji kaynaklarının tüketiminde birincil enerji kaynaklarının 2030 

yılındaki paylarına bakıldığında, petrol, doğalgaz ve petrolün, tıpkı bugünkü gibi, 

enerji tüketiminde belirleyici olacağı anlaĢılmaktadır (ġekil 3).    
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Şekil 2: OECD Üyesi Ülkelerde GerçekleĢen Birincil Enerji Kaynakları Arzı (Kaynak: 

World Key Statistics, 2011) 

 
 
Şekil 3: Dünya Genelinde Birincil Enerji Talebi Ġçin Referans Senaryo (2030 Yılı) (Kaynak: 

World Energy Outlook, 2002) 

1.2. Enerji Politikaları 

1.2.1. Avrupa Birliği‟nin Enerji Politikası 

Rekabet gücü, enerji arzı güvenliği ve doğal çevrenin korunması gibi temel amaçları 

olan Avrupa Birliği (AB) enerji politikalarının hedefleri arasında yenilenebilir enerji 

kaynaklarının payını arttırmak, nükleer enerji santralları için azami güvenlik 

Ģartlarını tesis etmek ve toplam enerji tüketiminde, diğer birincil kaynakların yanı 

sıra, doğalgazın payını arttırmak yer almaktadır (Bayraç, 2007). 1973 yılında 

yaĢanan petrol krizi ise enerji konusunda birtakım önemli değiĢikliklerin meydana 

gelmesine neden olmuĢtur.  

―Güvenli bir enerji politikası‖ oluĢturma gerekliliğinin duyulduğu bu dönemde, daha 

Ģeffaf ve entegre bir iç pazarın oluĢturulması ve küresel iklim değiĢiklikleri ile 

mücadele edilmesi, Avrupa Birliği‘nin enerji politikaları kapsamına girmektedir 

(Vardan, 2013). Bölgesel ölçekte toplam enerji tüketiminin % 25‘lik kısmını tek 

baĢına gerçekleĢtiren AB, petrol ve doğalgaz açısından büyük oranlarda dıĢa bağımlı 

bir yapıya sahiptir (Petrolde bağımlılık oranı % 80,2; doğalgazda bağımlılık oranı % 

54,5). Ayrıca, birliğe üye ülkelerin enerji kaynaklarının içinde yenilenebilir enerjinin 
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oranı oldukça düĢüktür ve yerli kaynakları oldukça sınırlıdır (European 

Commission, 2006). Avrupa‘da yılda tüketilen yaklaĢık 600 milyon ton petrolün 

büyük bir bölümü Rusya, Cezayir, Ġran, Norveç gibi ülkelerden karĢılanmaktadır. 

Petrole olan bağımlılığını karĢılamak için Rusya, Ġran, Kuzey Afrika gibi ülkelerle 

olan iliĢkilerini sağlamlaĢtırmaya çalıĢmaktadır (ÜĢümezsoy, 2006). 

1.2.2. Amerika Birleşik Devletleri‟nin Enerji Politikası 

GeliĢmiĢ sanayisi ve büyük ekonomisi ile dünyada sürdürülen enerji mücadelesinin 

en önemli aktörlerinden birisi de Amerika BirleĢik Devletleri (ABD)‘dir. Ülke 

genelinde her yıl ciddi oranlarda artan toplam enerji tüketimi ve gerekli enerji 

kaynaklarının temin edilmesi ülkenin geleceği açısından kritik sorunları gündeme 

getirmektedir. ABD, enerji kaynaklarının sürekli, daha ucuz ve güvenli olması için 

çok yönlü enerji politikaları geliĢtirmektedir (Bayraç, 2007). ABD‘nin ağırlık olarak 

ulaĢım sektöründe (araba, otobüs ve uçaklarda) kullanılan petrol tüketimi (% 67,8 

oranında), bölgesel ölçekte bakıldığında toplam petrol tüketiminin % 30‘luk kısmına 

denk gelmektedir. Ülkenin petrole bağımlılığının 2006 yılından 2025 yılına kadar 

yaklaĢık 1,3 kat artarak % 70 seviyesine çıkması beklenmektedir. Ayrıca, 2010 

yılına ait toplam petrol tüketimi oranlarının yaklaĢık 1,2 kat artarak 115 milyon 

varile çıkması öngörülmektedir (ÜĢümezsoy ve ġen, 2003). ABD‘nin toplam petrol 

tüketimindeki bölgesel tüketim oranı ġekil 4‘de verilmiĢtir. 

 

Şekil 4: Toplam Petrol Tüketiminde Bölgesel Oranlar (Kaynak: Enerji Ġstatistikleri, 2006) 

Avrupa Birliği‘ne üye ülkelerde olduğu gibi, 1973 petrol krizi ABD‘de enerji 

konusunu enerji tasarrufu ve modern enerji üretim yöntemleri yönelik adımlar 

bakımından daha popüler bir hale getirmiĢtir. Bu kapsamda, motorlu taĢıtların azami 

hız limitlerinin azaltılması, taĢıtların yakıt tüketimleri konusunda birtakım 

standartların geliĢtirilmesi, enerji politikalarının ve eylemlerinin üretilmesi, ve 

alternatif enerji kaynaklarının araĢtırılması gibi adımlar atılmıĢtır (Demirci, 2012). 

Enerji tasarrufu sağlamak amacıyla yalnızca ulaĢım sektöründe atılan adımlar değil; 

binaların konumu ve yapım malzemesi, endüstriyel faaliyetler, tarım, hava kalitesi, 

evsel ısınma, özel ve kamusal alanlarda aydınlatma elemanlarını kapsayan ülke 

genelinde önemli uygulamalar gerçekleĢtirilmiĢtir.   
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1.2.3. Rusya‟nın Enerji Politikası 

Küresel enerji piyasasında önemli bir güce sahip olan Rusya, oldukça büyük bir 

enerji potansiyeline sahip olup, özellikle doğalgaz üretimi ve dağıtımı konusunda 

enerji sektöründe önde gelmektedir. Ağırlıklı olarak devletçi politikalar izlenen ülke, 

dünyada doğalgaz rezervinin % 25‘lik kısmını elinde bulundurmaktadır (Bilgin, 

2005). Bölgesel ölçekte toplam enerji tüketiminin % 29‘lık kısmını tek baĢına 

gerçekleĢtiren Rusya, sahip olduğu doğal kaynak rezervini kullanarak, bu 

kaynaklara bağlı ülkelerde etkinliğini arttırmakta ve yaptığı ikili antlaĢmalarla 

komĢu ülkelerin altyapı sistemlerinden yararlanmaktadır (UlutaĢ, 2008).   

 

Şekil 5: Dünya Doğalgaz Reservi (2011 Yılı) (Kaynak: World Energy Outlook, 2012) 

Asya – Pasifik Bölgesi‘ndeki doğalgaz konusunda en önemli tedarikçi ülke olarak 

kabul gören Rusya, ABD ve AB‘ne üye ülkelerin ihtiyaçlarını dikkate alarak enerji 

sektöründeki rolünü orta ve uzun vadede sürdürmeyi planlamaktadır (ġekil 5). 

Birincil enerji kaynaklarının arzı konusunda öne çıkan Ekonomik Kalkınma ve 

ĠĢbirliği Örgütü (OECD) benzeri, 2007 yılında doğalgaz ihracatçısı ülkeler 

tarafından gasOPEC adlı bir organizasyon (birlik) kurulmuĢtur 

(http://www.tusam.net, 2008).   

1.2.4. Türkiye‟nin Enerji Politikası 

Enerji açısından dıĢa bağımlılığı yüksek olan Türkiye için, enerji kaynakları 

konusunda çeĢitlilik içeren, kaynak arzının güvenliği ve sürekliliğinin sağlanması 

bakımından orta ve uzun vadede geniĢ kapsamlı projeler geliĢtirilmesi son derece 

önemlidir. Jeopolitik konumu nedeniyle mevcut boru hatlarının pek çoğunun 

Türkiye‘den geçtiği günümüzde, enerji arzının karĢılanmasında (% 65 oranında) 

özellikle petrol ve doğalgaz gibi yerli kaynakların yetersizliği ülkeyi ithalata bağımlı 

hale getirmektedir (2002 yılı için enerji kaynakları için ayrılan ödenek 8,1 milyar 

dolar olarak belirtilmiĢtir) (Pamir, 2003). Mevcut durum göz önünde 

bulundurulduğunda, Türkiye‘nin enerji arzı konusunda kaynak, teknoloji ve altyapı 

olanaklarını geliĢtirmesi gerektiğini savunan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı‘nın hazırlamıĢ olduğu 2010 – 2014 yılları Stratejik Plan Raporu‘nda öne 

çıkan politikalar Ģunlardır: Yerli kaynak arama faaliyetlerinin attırılması, nükleer 

santral inĢasına baĢlanması, hidroelektrik santrallerinin yapımının tamamlanması, 

rüzgâr ve jeotermal enerji kaynaklarının kurulu gücünün arttırılması, enerji 

yoğunluğunda azalma sağlanması, enerji sektöründe özelleĢtirmelerin 
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tamamlanması, doğalgaz depolama kapasitesinin arttırılması, vb. 

(http://www.enerji.gov.tr, EriĢim tarihi: Ekim, 2013).   

Türkiye‘de planlı kalkınma döneminde - büyüyen ve geliĢen ekonomik yapıya ve 

değiĢen demografik yapıya paralel olarak - enerji kaynaklarının tüketiminde önemli 

artıĢlar kaydedilmiĢtir (ġekil 6). Enerji kaynaklarının tüketiminde meydana gelen bu 

artıĢlara, ―sermayenin ikinci çevrimini‖ oluĢturan yatırımlardan biri olan büyük 

ölçekli enerji yatırımları zemin hazırlamıĢtır. Büyük enerji yatırımları (HES, nükleer 

santraller, vb.) aracılığıyla 1970‘li yıllarda birincil enerji talebindeki payı %50‘ye 

ulaĢan petrol günümüzde %26,7‘lik önemli bir paya sahipken; elektrik enerjisi 

kurulu gücü ise yaklaĢık 25 kat artarak 2011 sonu itibariyle 53.235 MW‘a 

ulaĢmıĢtır. Ayrıca, 1980‘li yılların ikinci yarısından itibaren doğal gaz yakıtlı 

santrallar ağırlık kazanmaya baĢlamıĢ ve 1990 yılından günümüze kadar geçen 

yaklaĢık yirmi yıllık süre içerisinde bu santrallere olan talebin 11 kat artmasıyla 

toplam kurulu güç içinde linyitten sonra en fazla ağırlığı olan santrallar durumuna 

gelmiĢtir (Tablo 1). 

Tablo 1. Türkiye‘nin Birincil Enerji Kaynakları ve Oranları 

 
Kaynak:  Türkiye Çevre Vakfı, 2003 

 
Şekil 6: Türkiye‘nin Birincil Enerji Tüketimi (2002 – 2011 Yılları) (Kaynak: BP Statistical 

Review, 2012) 

 

2. Büyük Enerji Yatırımları (HES, Termik santraller, Nükleer Santraller, vb.) 

http://www.enerji.gov.tr/
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Sermayenin küreselleĢmesi sürecinde bölgesel ölçekte enerji ekonomisi - ekoloji 

dengesinin gözetilmemesi, ―temiz ve yenilenebilir‖ enerji yatırımları ile doğal 

alanların korumasına yönelik geliĢtirilen çevre politikaları arasında önemli 

gerilimler oluĢmasına neden olmuĢtur. Bir yandan küresel iklim değiĢiklikleri ve 

yenilenemeyen enerji kaynaklarının hızla tüketimi meydana gelirken, diğer yandan 

metalaĢtırılan ve cazip bir yatırım alanı olarak görülen enerji yatırımları karĢımıza 

çıkmaktadır. KüreselleĢen dünya ekonomisini yönlendiren büyük miktarlardaki 

birincil enerji kaynağı talepleri ve zaman içerisinde bu taleplerin geniĢlemesi, 

mevcut doğal kaynakların nasıl kullanılacağı ve korunacağı sorularını gündeme 

getirmektedir. Bu iki temel sorunun çözülmesi ve ―enerji - yenilenebilir enerji - 

çevre‖ öğeleri arasındaki iliĢkinin tam anlamıyla kavranması gerekmektedir.   

―Güvenli yatırım alanları‖ olarak görülen büyük enerji yatırımları, Türkiye‘de 2005 

yılında çıkarılan 5346 sayılı “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi 

Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun” kapsamında gerçekleĢtirilmeye 

baĢlamıĢtır. Uygulama amaçları (1) bölgesel eĢitsizlikleri gidermek, (2) istihdam 

olanakları yaratmak, (3) yatırımların sürdürülebilirliğinin sağlanması, (4) katma 

değeri yüksek yatırımları yönlendirmek, (5) rekabet gücünü ve üretimi arttırmak ve 

(6) çevresel politikaları desteklemek olan bu enerji yatırımların yapılması için 

Ekonomi Bakanlığı tarafından önemli teĢvikler sağlanmaktadır (Gülay, 2008). Bu 

teĢvikler arasında gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, vergi indirimi, yatırım 

yeri tahsisi, vb. sayılabilir. Devletin enerji politikalarının neo - liberal süreçlerde 

dönüĢümüyle ve enerji piyasalarının iĢleyiĢinde benimsenen ―serbestleĢme‖ 

politikasının etkisiyle, enerji alanının özel sektör yatırımlarına açılması ve teĢvik 

edici yatırım koĢullarının sağlanmıĢ olması nedeniyle HES, termik santraller, 

nükleer santraller, vb. gibi büyük yatırımlar ülkenin enerji ihtiyacından bağımsız 

biçimde yaygınlaĢmıĢtır.  

Tablo 2. Enerji Yatırımlarının Türleri ve Karakteristik Özellikleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak:  Ekonomi Bakanlığı Raporu, 2012 

Yenilenebilir enerji kaynakları (hidroelektrik, güneĢ, rüzgâr, dalga, jeotermal, 

biyokütle, vb.) kullanılarak üretilen enerji elde ediliĢ yöntemleri bakımından 6 sınıfa 

ayrılmaktadır: Hidroelektrik enerji santralleri, rüzgâr enerjisi santralleri, jeotermal 

enerji santralleri, biokütle enerji santralleri, termik enerji santralleri, kojenerasyon 

enerji santralleri ve güneĢ enerjisi (Tablo 2) (ġekil 7) (Ekonomi Bakanlığı Raporu, 

2012).   
 

Tesisin Cinsi Güç (MW) Teşvik Belge Sayısı İstihdam (Kişi) 

HES  12.005 464 8781 

RES  3.081 81 941 

Biyokütle  83 14 293 

JES  1.374 19 220 

Termik  13.671 103 1399 

Kojenerasyon  628 37 237 

Toplam  30.842 718 11871 
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Şekil 7: Enerji Yatırımlarının TeĢvik Belgesi Sayısına Göre Dağılımı 

3. Büyük Enerji Yatırımlarının Çevresel Etkileri 

Metropoliten alanlar baĢta olmak üzere, kentlerde endüstriyel geliĢmenin ve hızlı 

kentleĢmenin meydana gelmesiyle, pek çok sektörde üretim faaliyetlerinin 

gerçekleĢtirildiği tesisler (sanayi tesisleri, vb.) ―kentsel alan‖ niteliği taĢıyan 

bölgelerde yer seçerken; büyük enerji yatırımlarının uygulanacağı alanlar ve enerji 

üretiminin gerçekleĢtirildiği tesisler (termik santraller, barajlar, vb.) ―kırsal alan‖ 

niteliği taĢıyan ve kent merkezinin uzağında kalan bölgelerde yer seçmektedir.  

Tablo 3. Enerji Yatırımlarının Çevresel Etkileri 

KONUM  YATIRIM 

TÜRÜ 

ETKİ ALANI ÇEVRESEL ETKİLERİ 

Hakkari, 

BağıĢlı 

HES  Bölge geneli ve 

çevresi 

Tarım alanlarının ve meraların yok olması, su 

havzalarının zarar görmesi, endemik ya da nesli 

tehlike altında olan bitki ve hayvan türlerinin 
yaĢam ortamlarının bozulması, hava kirliliğinin 

artması, akarsuların yapısının bozulması, balık 
miktarının ve türlerinin azalması 

Antalya, 

Alakır 

Havzası 

HES Bölge geneli ve 

çevresi 

Tarım faaliyetlerinin tamamen ortadan kalkması, 

Akdeniz Bölgesi‘nde doğal çevrenin tahribata 

uğraması, endemik ya da nesli tehlike altında olan 
bitki ve hayvan türlerinin yaĢam ortamlarının 

bozulması, hava kirliliğinin artması, yer altı 

sularının azalması 

Marmara 

Bölgesi 

HES, 

Termik 

santral 

Bölge geneli ve 

çevresi 

Tarım alanlarının zarar görmesi, doğal çevrenin 

ciddi ölçüde zarar görmesi, hava kirliliğinin 

artması, atık suların doğal alanlara boĢaltılması, 
ormanların kuruması 

Trakya, 

Istıranca 

Dağları  

Termik 

santral 

Bölge geneli ve 

çevresi 

Su havzalarının zarar görmesi, tehlikeli atıkların 

doğaya bırakılması, hava kirliliğinin artması, atık 

suların doğal alanlara boĢaltılması 

Aydın, Çine Rüzgar 

enerji 

santrali 

Bölge geneli ve 

çevresi 

Doğal yaĢam alanlarının zarar görmesi, tarım 

alanlarının ve meraların yok olması, gürültü ve 

görüntü kirliliği, kuĢların ölümüne neden olması ve 
göç yollarını bozması 

Hatay, 

Samandağı 

Rüzgar 

enerji 

santrali 

Bölge geneli ve 

çevresi 

Doğal yaĢam alanlarının zarar görmesi, tarım 

alanlarının ve meraların yok olması, gürültü ve 

görüntü kirliliği, kuĢların ölümüne neden olması ve 
göç yollarını bozması 

Kaynak:  Gürsucu, 2013 
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Üretim süreçlerinin yerel yaĢam alanlarında gerçekleĢtirildiği günümüzde, 

sermayenin uluslararası nitelik kazanması ve sermaye birikiminin coğrafyasının 

geniĢlemesi sebebiyle tüketim yerel ölçekten bölgesel ölçeğe yaygınlaĢmaktadır. Bu 

yaygınlaĢma, yerel ölçekte meydana gelen ve enerji yatırımlarının doğal alanlarda 

meydana gelen zararlara karĢı bölgesel ölçekte belirli bir duyarsızlık yaratmaktadır 

(Kılıç, 2008).  

KüreselleĢmenin önemli çevre sorunlarına neden olduğu tartıĢılmaz bir gerçektir. Bu 

çevresel sorunların gün geçtikçe canlı yaĢamını daha çok tehdit eder hale gelmesine 

karĢın, neo - liberal politikaların yol açtığı uluslararası rekabet ortamında olması 

gereken türden bir ―çevre standardı‖ oluĢturulamamıĢtır. KüreselleĢmenin 

uluslararası ölçekte trafiği arttırması, kirletici miktarlarının (emisyonların) artması, 

küresel iklim değiĢikliklerinin yaĢanması, biyosferin zarar görmesi, canlı 

çeĢitliliğinin azalması, tarım alanlarının yok olması, vb. gibi çevresel değiĢimler 

ekolojik bir sürdürülebilirliğin sağlanması sürecinde meydana gelen büyük ölçekli 

çevresel yıkımlardır. Çevresel yıkımların bazı somut örnekleri Tablo 3‘de 

verilmiĢtir. Bu yıkımlara iliĢkin örnekler Foto 8, 9 ve 10‘da gösterilmiĢtir.  

 

 

 

 

 

 

 
Foto 8: Antalya - Alakır Havzası HES   Foto 9: Aydın - Çine RES 

(Kaynak: www. haber.sol.org.tr, 2013)         (Kaynak: www. haber.sol.org.tr, 2013) 

 

Foto 10: Hatay - Samandağı RES (Kaynak: www. haber.sol.org.tr, 2013) 

Enerji yatırımlarının doğal alanlar ve çevre üzerinde yarattığı etkiler, enerji üretimi 

için kullanılan kaynağın türüne, etki alanının büyüklüğüne ve üretim süreçlerine 

bağlı olarak çeĢitlendirilebilir. Nüfus artıĢının ve endüstrileĢme faaliyetlerinin 

artırdığı enerji tüketim talebi gerekçesiyle gerçekleĢtirilen enerji yatırımları için yer 

seçimi yapılırken, üretim yapılacak tesisin teknik ve ekonomik özelliklerinin yanı 

sıra çevresel ve sosyal nitelikleri de göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nitelikler 

arasında, kurulu ve kurulacak tesislerde her bir kaynak için birim enerji üretimine 

karĢılık gelen kirletici madde tip ve miktarları, bu kirleticilerin çevre ve atmosfer 

içerisindeki dağılımları, tesis çalıĢanlarının ve tesisin yer seçimi yaptığı yerleĢim 



KBAM 4. Kentsel ve Bölgesel AraĢtırmalar Sempozyumu 

439 

birimindeki halkın sağlığı, oluĢacak katı - sıvı - gaz haldeki atığın miktarı ve 

zehirlilik oranı gibi dikkate alınması gereken pek çok önemli husus yer almaktadır.  

Enerji yatırımlarının çevresel etkilerinin grafik olarak verildiği ġekil 11‘e göre, 

çevresel sorunlardan biri hava kirliliğine ağırlıklı olarak fuel oil santrali, linyit 

santrali, maden kömürü santrali, kombine çevrim santrali ve güneĢ enerjisi santrali 

neden olurken; yine iklim değiĢikliklerine neden olan yatırımlar arasında fuel oil 

santrali, linyit santrali, maden kömürü santrali, kombine çevrim santrali, HES 

yatırımları (nehir tipi ve baraj tipi) ve güneĢ enerjisi santrali öne çıkmaktadır. Risk 

önleme bakımından ise nükleer santraller önemli çevresel etkiler yaratmaktadır.  

Şekil 11: Enerji Yatırımlarının Çevresel Etkileri (Kaynak: www.csb.gov.tr, 2013) 

Küresel enerji tüketim rakamları incelendiğinde, yenilenebilir enerji kaynaklarının 

tüketimine (% 31 oranında) karĢın, fosil yakıtların bu tüketim sürecinde en yüksek 

paya sahip (% 69 oranında) olduğu görülmektedir. Fosil yakıtlar (kömür, petrol ve 

doğal gaz), dünyada pek çok ülkede temel enerji üretim kaynağı olarak karĢımıza 

çıkmaktadırlar. Fosil yakıtların baĢlıca çevresel etkileri arasında, küresel iklim 

değiĢiklikleri, sera etkisi, asit yağmurları ve hava kirliliği yer almaktadır. Bu tür 

yakıtlardan yanma neticesinde enerji elde edildiğinde yanma ürünleri (CO2, NO2 ve 

SO2 gibi gazlar) baca gazı olarak atmosfere salınmaktadır.  

4. Sonuç ve Değerlendirme 

Önceki dönemlere göre daha büyük ekolojik riskler taĢıyan küreselleĢme süreci, 

enerji temini için doğanın sınırlarının zorlandığı, çevrenin ve doğal değerlerin 

korunması konusunda eĢik değerlerin aĢıldığı bir süreci tarif etmektedir. Enerji 

kaynaklarına olan talebin arttığı günümüzde, üretim ve tüketim süreçlerinde ihtiyaç 

duyulan enerji temininin ve kullanımının doğru planlanmaması doğal çevrede geri 

dönülemez tahribatların oluĢmasına sebep olmuĢtur. Bu talep artıĢıyla, doğal 

kaynakların nasıl korunacağı ve kullanılacağı yönünde önemli sorunlar gündeme 

gelmiĢtir (hava kirliliği, küresel iklim değiĢiklikleri, katı – sıvı – gaz atıkların açığa 

çıkması, doğal alanların tahrip edilmesi, vb.) 
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Neo-liberal politikalar doğrultusunda geliĢtirilen bu çevre politikalarının neden 

olduğu çevresel sorunların büyük ölçekli enerji yatırımları bağlamında niteliksel ve 

niceliksel veriler ıĢığında değerlendirilmesini amaçlayan bu çalıĢmada, dünyada ve 

Türkiye‘deki enerji kaynakları ve politikaları, büyük enerji yatırımları ve bu 

yatırımların çevresel etkileri konularında sayısal ve sözel veriler aktarılmaya ve 

değerlendirilmeye çalıĢılmıĢ; yatırımların etkilerini somut olarak gösteren örnekler 

aktarılmıĢtır. Bu çevresel etkiler arasında tarım alanlarının ve meraların yok olması, 

su havzalarının zarar görmesi, endemik ya da nesli tehlike altında olan bitki ve 

hayvan türlerinin yaĢam ortamlarının bozulması, hava kirliliğinin artması, 

akarsuların yapısının bozulması, balık miktarının ve türlerinin azalması, yer altı 

sularının azalması gürültü ve görüntü kirliliği yer almaktadır.    

Orta ve uzun vadede enerji arzı ve doğal alanların korunması konularında ciddi 

sorunlarla karĢılaĢmamak için, bugünden baĢlayarak hızlı ve etkin biçimde 

uygulanacak adımlara ihtiyaç duyulmaktadır. Enerji üretiminde yenilenemeyen 

enerji kaynakları yerine yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarının geliĢtirilmesi ve 

yaygınlaĢtırılması, kaynak çeĢitliliğinin arttırılması, alternatif enerji kaynaklarının 

belirlenmesi ve kullanılması, enerji sektöründe AR – GE çalıĢmalarına yeterli 

kaynak aktarımının yapılması, Türkiye‘nin dıĢa bağımlılığını azaltması için gerekli 

çalıĢmaların yapılması, devlet eliyle enerji ekonomisi – ekoloji dengesinin 

kurulduğu yatırımların teĢvik edilmesi gibi düzenlemeler bu adımlara örnek 

verilebilir.   

Büyük enerji yatırımları arasında çevre ve doğal alanlar üzerinde olumsuz etki 

yaratmayan bir yatırım türü bulunmamaktadır. Çözüm yolu olarak geliĢtirilebilecek 

bazı politikalardan Ģunlardır: (1) ileri teknolojik yöntemler kullanan, çevre dostu 

politikalar geliĢtiren, doğayı ve doğal kaynakları bir değer olarak kabul eden 

yatırımların hayata geçirilmesi, (2) enerjinin verimli ve etkin kullanımı için 

oluĢturulacak bir Eylem Planı‘nın hazırlanması, (3) yenilenebilir enerji 

kaynaklarının kullanıldığı yatırım kararlarının desteklenmesi ve teĢvik edilmesi, (4) 

enerji santrallerine yakıt türü ve açığa çıkardığı kirlilik (emisyonlar, atıklar, vb.) göz 

önünde bulundurularak lisans verilmesi. Unutulmamalıdır ki, doğa, temiz kaldığı 

sürece bütün canlılar için sonsuz bir geçim kaynağı ve yaĢam alanıdır.  

 

 

Referanslar: 

Bayraç, H. N. (2007) ―Dünya‘da ve Türkiye‘de Sürdürülebilir Doğalgaz Politikaları‖, 

TMMOB Makine Mühendisleri Odası, Uluslararası Doğalgaz Kongresi ve Sergisi 

Bildiri Kitabı, Ankara. 

Bayraç, N. (2010) Küresel Enerji Politikaları ve Türkiye, TÜRKSAM Enerji Enstitüsü, 

Ankara. 

Bilgin, M. (2005) ―Avrasya Enerji SavaĢları‖, IQ Kültür ve Sanat Yayıncılık, No: 126, 

Ġnceleme-AraĢtırma Dizisi No: 90, Ġstanbul. 

BP (2008) Statistical Review of World Energy, (www.bp.com/statisticalreview). 

Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (2013), http://www.csb.gov.tr/turkce/index.php. 



KBAM 4. Kentsel ve Bölgesel AraĢtırmalar Sempozyumu 

441 

Demirci, M. (2012) ABD Enerji Politikası, Enerji Çalışmaları, 

(metindemircii.blogspot.com/2012/12/abd-enerji-politikas.html). 

Ekonomi Bakanlığı (2012) Enerji Yatırımları ve Teşvik Tedbirleri, Ekonomi Bakanlığı TeĢvik 

Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, Ankara. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (2006), Enerji İstatistikleri, (www.enerji.gov.tr). 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (2011) Türkiye Enerji Politikalarımız Sunumu, Ankara.  

European Commission (2006). European Union Energy and Transport in Figures 2006, 

Brussels, EC. 

Gülay, A. N. (2008) Yenilenebilir Enerji Kaynakları Açısından Türkiye‟nin Geleceği ve 

Avrupa Birliği ile Karşılaştırılması, Yüksek Lisans Tezi, DEÜ Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, ĠĢletme Anabilim Dalı, Ġzmir.  

Gürsucu, Y. (2013) “„Temiz‟ enerji, tarım ve göç”, (www.ozgurlukdunyasi.org/arsiv/244-

sayi-228/581-temiz-enerji-tarim-ve-goc).   

http://www.tusam.net/makaleler.asp?id=829&sayfa=12, EriĢim Tarihi: Ekim, 2013. 

IEA (2011) World Key Statistics, ss.6-57, 

www.iea.org/Textbase/nppdf/free/2011/key_stats_2011.pdf. 

International Energy Agency (IEA) (2002) World Energy Outlook 2002, OECD/IEA, ss.146, 

http://www.eia.doe.gov/oiaf/ieo/index.html, Paris. 

Kılıç, S. (2008) KüreselleĢme Sürecinde Ekonomik, Ekolojik ve Toplumsal Riskler, 

Akademik İncelemeler, Cilt:3 Sayı:1, Niğde. 

Mevlana Kalkınma Ajansı (2011) Kalkınma Ajansı 2023 Vizyon Raporu: Enerji Sektörü, 

Konya - Karaman (TR 52 Bölgesi), Konya.   

Pamir, A. N. (2003) Dünya‟da ve Türkiye‟de Enerji, Türkiye‟nin Enerji Kaynakları ve Enerji 

Politikaları, (http://www.metalurji.org.tr/dergi/dergi134/d134_73100.pdf) EriĢim Tarihi: 

25.9.2008). 

Türkiye Çevre Vakfı (2003) ―Türkiye‟nin Çevre Sorunları 2003‖, Ankara. 

UlutaĢ M. (2008) ―Küresel Enerji SavaĢları ve Türkiye‘nin Konumu‖, Cumhuriyet Enerji, 

EMO Yayını, Sayı: 1, Ocak-2008, Ankara. 

ÜĢümezsoy, ġ. (2006). Petrol Şoku ve Yeni Orta Doğu Haritası, Ġleri Yayınları No: 119, 

Ġstanbul. 

ÜĢümezsoy, ġ., ġen, ġ. (2003). Yeni Dünya Petrol Düzeni ve Körfez Savaşları, Ġnkilap 

Kitapevi Yayını, Ġstanbul. 

Vardan, S. (2013) Enerji Yatırımlarının (Hes, Res, Ges, Termik Santraller) Ekolojik Yapı 

Üzerine Etkileri, Muğla Ġl Bütünü, Lisans Bitirme Projesi Raporu, DEÜ Mimarlık 

Fakültesi ġehir ve Bölge Planlama Bölümü, Ġzmir. 



 

 



 

 

 

Nehir Tipi Hidroelektrik Santrallere Yönelik Planlama 
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Öz: Küreselleşmeyle artan ve son on yılda hızlanan yeni liberal politikaların uygulanmasında 

Türkiye‟de en çok baskı altına giren doğal kaynaklardan biri akarsular olmuştur. Böylelikle, 

belirli bir debi ve su miktarına sahip tüm nehirleri sermayenin kullanımına sunan bu politikalar, 

enerjinin düşük maliyetle doğal kaynaklardan karşılanması söylemleriyle meşrulaştırılmaya 

çalışılmış ve yenilenebilir enerji kaynağı olarak nitelendirilen nehir tipi hidroelektrik 

santrallerin (NT-HES) yapımı ivme kazanmıştır. Bu çalışmada öncelikle, dünya kriterlerine göre 

su fakiri sayılan Türkiye‟de, aynı nehir üzerinde birbiri ardına yapılan NT-HES‟ler ile yapımı ve 

işletmeleri sırasında bulundukları havzaların sucul, karasal ekosistemlerine ve insan yaşamına 

etkileri üzerinde durulmaktadır. Devamında, NT-HES‟lere yönelik yasal-yönetsel düzenlemeler 

ile kurulma süreçleri incelenmekte; firmaların lisans almalarını kolaylaştıran yönetmelikler, 

projelendirme ve uygulamada sadece proje alanının ele alınması, ÇED ve planlama süreçlerinin 

etkisizleştirilmesi örneklerle açıklanmaktadır. Sonuç olarak, NT-HES‟lerin sürecin 

başlangıcından itibaren; üst ölçekli çevre ve ekonomi politikalarıyla birlikte değerlendirilecek 

ve öngörüldükleri havzanın bütününü ele alacak içerikte ve hukuki yaptırımı olacak güçteki üst 

ve alt ölçekli havza planlarında yer alması gerektiği ve buna ilişkin planlamanın nasıl 

olabileceği üzerine bir yaklaşım önerilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Nehir tipi hidroelektrik santraller (NT-HES), yeni-liberalizm 

(neoliberalizm), havza, planlama, havza planlama.  

 

Abstract: Rivers are among the natural resources under the highest pressure in Turkey with the 

implementation of neoliberal policies that increased and accelerated during the last decade. 

Thus, the policies, which put all the rivers having a certain amount of flow rate and water into 

service of the global capital, were tried to be legitimized with a discourse of meeting the energy 

need by use of natural resources at low cost, and construction of run-of-river hydropower plants 

(RR-HPPs) that were considered as renewable energy resource speeded up. In this study, first 

discussion is on the RR-HPPs that are being constructed one after another on the same river 

and their construction and operation impacts on terrestrial and aquatic ecosystems and human 

life in watersheds that they are located. Subsequently, legal-administrative regulations for RR-

HPPs and their construction processes are analyzed; bylaws that ease firms in getting their 

licenses, narrow-scoped project design and implementation, inactivation of EIA and planning 

processes are exemplified. In conclusion, an approach is proposed for the requirement of 

inclusion of RR-HPPs in upper and lower scale watershed plans for the complete watersheds 

that they are considered for and on how such planning might be. In effect, these plans is 

characterized by having legal sanction and need the assessment of RR-HPPs together with the 

macro scale environmental and economic policies starting from the beginning of the process.  

Keywords: Run-of-river hydropower plants (RR-HPPs), neoliberalism, watershed, 

planning, watershed planning. 
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1. Giriş  

Su, tüm canlıların yaĢam kaynağıdır ve ekosistemin en önemli yapı taĢıdır. 

Ġnsanların tarih boyunca yaĢam faaliyetlerini gerçekleĢtirdikleri ve yerleĢmelerini 

kurdukları alanlar, her zaman su kaynaklarının yanında olmuĢtur. Nehirler aktıkları 

güzergâh boyunca insanların da parçası olduğu ekosistemin sürekliliğini sağlarlar. 

Ġnsan faaliyetleri sonucunda nehirler ve onun gibi ekosistemin besleyicisi olan su 

kaynakları giderek azalmakta ve kirlenmekte olup, bunların doğuracağı sonuçlar için 

çoğu zaman kalıcı bir müdahale yoluna gidilmemektedir.  

Son on yıldır, Türkiye‘de enerji ihtiyacının daha az maliyetle ve doğal kaynakların 

kullanımıyla karĢılanması yönünde izlenen politikalarla birlikte, yenilenebilir enerji 

kaynağı olarak nitelendirilen nehir tipi hidroelektrik santrallerin (NT-HES) 

projelendirilmesi ve yapımı hızla artmıĢtır. Günümüz küreselleĢme sürecinde yeni 

liberal politikaların bir parçası durumundaki bu yaklaĢım, dünya kriterlerine göre su 

zengini olmayan ülkenin (Girgin, 2009) suları ve diğer doğal kaynakları üzerinde 

büyük baskılara yol açmaktadır. Bu kapsamda, elektrik üretimi amaçlı su kullanım 

hakkı anlaĢmaları ve düzenlenen çeĢitli yönetmelik ve kanunlarla ulusal ve 

uluslararası firmalara da kullanım ve lisans alma hakkı tanınmasıyla firmaların 

ülkemizdeki havzaların neredeyse tamamında NT-HES için proje yapımları 

hızlanmıĢtır. Lisans alma iĢlemlerini kolaylaĢtıran mevzuat düzenlemeleriyle yer 

seçimi, proje ve uygulama aĢamalarında sadece kendi alanı dikkate alınarak yapılan 

projelerin, havzanın bütününe olan etkisi göz ardı edilmektedir. 

Türkiye‘de ilk olarak 1902 yılında Tarsus‘ta kurulan küçük ölçekli HES (Gökdemir 

vd., 2012) sonrasında, özellikle 2000‘li yıllardan itibaren görece düz topoğrafyaya 

sahip Ege ve Orta Anadolu‘da daha az olmak üzere, ülkenin tüm havzalarında 

binlerce NT-HES‘in projelendirilmesi ve yapımına baĢlanmıĢtır (ġekil 1).  

 

Şekil 1: Farklı aĢamalardaki tüm NT-HES projeleri (Kaynak: Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı, 

GEODATA Ġnternet Tabanlı Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulaması, 20.10.2013) 

Bu çalıĢma ile öncelikle NT-HES‘ler ve çevresel etkileri üzerinde durulmakta; 

devamında, bunlara yönelik yasal-yönetsel düzenlemeler ve yapım süreçleri 

incelenmekte ve son olarak mevcut planlama sürecinde nerede durdukları 

tartıĢılarak, NT-HES‘lere yönelik gerçekleĢtirilmesi gerektiği düĢünülen bir 

planlama yaklaĢımı ortaya konulmaktadır.  
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2. NT-HES‟ler ve Çevresel Etkileri 

NT-HES‘lerin, baraj tipi HES‘lerden farkı, büyük kapasiteli su depolama 

havuzlarına, diğer deyiĢle, baraj gölüne sahip olmamalarıdır. Kısaca, baraj tipi 

HES‘lerde akarsuyun su düzeyinin yükseltildiği geniĢ baraj gölünden kapaklar 

yardımıyla aĢağı akan suyun mekanik enerjisinin su tribünlerini döndürmesiyle 

üretilen elektrik için NT-HES‘lerde akarsuların debilerinden elde edilen suyun 

enerjisi kullanılır. NT-HES‘ler, yükleme havuzunun sınırlı kapasitesi nedeniyle çok 

küçük su depolama potansiyeline sahip olup, sadece nehirde enerji üretimine 

yetecek debi olduğunda çalıĢabilmektedir. Böylece, akarsuyun yönü değiĢtirilerek 

belli bir kottan aĢağı düĢürülüp yeterli debi elde edilmektedir (Güner vd., 2008). 

Son yıllarda Türkiye‘de enerjide dıĢa bağımlılığı azaltmak amacıyla yola çıkılmıĢ 

gibi görünmekle birlikte bu süreçte benimsenen yeni liberal politikalarla hız kazanan 

ve kamusal nitelikli kentsel ve doğal varlıkların ekonomik değeri üzerinden 

―metalaĢması‖na (ġengül, 2009:332) yönelik yapılan düzenlemelerle NT-HES‘ler 

için çok sayıda proje gerçekleĢtirilerek iĢletmeye alınmıĢtır. NT-HES'ler karbon 

emisyonuna neden olmadığı için yenilenebilir enerji olarak kabul edilse de, bu 

kabulün sınırı Avrupa‘nın birçok ülkesinde, bu tesislerin kurulu gücünün 10 MW ve 

altında olması koĢuluna dayanmaktadır.  

Türkiye'de HES'lerin yenilenebilir enerji kabul edilmesi; 25819 sayılı ve 18.05.2005 

tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının 

Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına ĠliĢkin Kanun‘un 3/11. maddesiyle 

geçerlilik kazanmaktadır. Bununla birlikte; 24836 sayılı ve 04.08.2002 tarihli Resmi 

Gazetede yayımlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği 4/55. maddesinde; ―… 

rezervuarsız nehir ve kanal tipi hidroelektrik üretim tesisleri ve kurulu gücü 20 

megavat (MW) ve altında olan rezervuarlı hidroelektrik üretim tesislerini…‖ ifade 

eder Ģeklinde tanımlanmıĢken; 25737 sayılı 24.02.2005 tarihli ve Resmi Gazetede 

yapılan değiĢiklikle yenilenebilir enerjiye dayalı üretim tesislerinin tanımı; "Rüzgâr, 

güneĢ, jeotermal, dalga, gel-git, biokütle, biyogaz, hidrojen enerjisine dayalı üretim 

tesisleri ve kurulu gücü 50 megavat (MW) ve altında olan kanal veya nehir tipi 

hidroelektrik üretim tesisleri ile rezervuar hacmi yüz milyon metre küpün veya 

rezervuar alanı on beĢ kilometrekarenin altında olan hidroelektrik üretim 

tesislerini…" ifade eder Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir. Açıkça görülmektedir ki, 

Türkiye‘de son yıllarda yürürlüğe giren yasa ve bunlara yapılan ek ve değiĢikliklerle 

bu tesislerin yenilenebilir enerji kaynağı olma sınırı Avrupa‘daki benzerlerine göre 

önce iki, sonra beĢ kat fazlasına yükseltilmiĢtir. 

NT-HES‘ler çalıĢması sırasında herhangi bir zehirli atık oluĢturmamakta ve enerji 

için kullanılan su yine doğaya bırakılmaktadır. Ancak, bilimsel tekniklerle inceleme 

yapılmadan, inĢaat ve sonrasında oluĢabilecek sorunlar ortaya konmadan birbiri 

ardına konumlandırılan NT-HES‘lerin doğayı ve canlıların yaĢam alanlarını ne 

Ģekilde etkileyeceği, yatırımcılar ve ilgili kurumlar tarafından göz ardı edilmektedir.  

Planlanan HES‘lerin inĢası aĢamasında ve sonrasında meydana gelecek 

olumsuzluklar yalnızca sucul bitki ve hayvanları değil, o bölgede yaĢayan birçok 

canlıyı da etkilemektedir. NT-HES projelerinin inĢaatı aĢamasında patlamalar 

nedeniyle ortaya çıkan gürültü, hafriyatın bertarafı, erozyon tehlikesi, orman 

tahribatı, inĢaat için açılacak yollar ve yerleĢimlerin bunlardan etkilenmeleri; iĢletme 
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aĢamasında ise bırakılacak can (telafi) suyu miktarının gerektiği oranlarda 

bırakılmaması durumunda alanın doğal dengesinin bozulması, içme ve kullanma 

suyunda azalmalar, atık bertarafında yaĢanan sorunlar ve hastalıklara neden olma, 

alıĢageldik manzaranın bozulmasından ötürü manevi huzursuzluk gibi etkenler insan 

yaĢamında fiziksel ve sosyal yönlerden büyük olumsuzluklara neden olmaktadır. 

Ayrıca proje alanları genelde kırsal alanlar olduğu için temel ekonomik sektör olan 

tarım ve hayvancılıkla birlikte balıkçılık ve arıcılık gibi yan sektörler de olumsuz 

etkilenmektedir (Muluk vd., 2009).  

Su Kullanım Hakkı AnlaĢması Ġmzalanmasına ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliğin 7. maddesinde ―…Ancak, doğal hayatın devamı için mansaba 

bırakılacak su miktarı projeye esas alınan son on yıllık ortalama akımın en az %10‘u 

olacaktır.‖ ibaresi eklenmiĢ ve bırakılacak su miktarı oran olarak belirlenmiĢtir. 

ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) sürecinde bu değer, standart %10 olarak 

alınmaktadır. Alınan bu standart değer alanın ekolojik özellikleri değerlendirilmeden 

tüm NT-HES projeleri için uygulanmaktadır. Akarsu yatağındaki canlılığın devam 

etmesi için bırakılan can suyu miktarının alanın özelliklerini dikkate almadan 

belirlenmesi, doğal hayatın canlılığının devamında büyük tehlike taĢımaktadır 

(Kurdoğlu ve Özalp, 2010).  

Herhangi bir nehir ekosisteminin ihtiyaç duyduğu su miktarı literatürde 

"çevresel/ekosistem su ihtiyacı" olarak tanımlanmakta ve bu ihtiyaç çeĢitli 

yöntemlerle hesaplanabilmektedir. Mülga Çevre ve Orman, günümüz Orman ve Su 

ĠĢleri Bakanlığı‘nın can suyu konusunda ülkenin farklı iklim ve ekosistem 

özelliklerindeki alanlar için ortak olarak tanımladığı son on yıllık ortalama akımın 

en az %10‘u olan alt sınır, yukarıda belirtildiği üzere projelerde esas alınmakta ve 

uygulanmaktadır. Sorumlu Bakanlık can suyu konusunda Tennant/Montana 

Yöntemi‘ni kabul etmekte olup, bu yöntemde dahi canlı yaĢamın devamı için 

önerilen %10‘luk miktarın yeterli olmadığı önermesi bulunmaktadır. %10-%20 

arasında uzun yıllar debi ortalamasının bırakılması halinde kısa dönemli olarak canlı 

yaĢam devam eder denirken, %20-%30 arası bir debi miktarında orta düzeyde bir 

ekosistem mümkündür denilmektedir. Canlı yaĢamın ve ekosistemin iyi bir Ģekilde 

devamının %40 ve üzeri oranında bir miktar debi ile mümkün olduğunu bildiren bu 

yöntemin geniĢ kapsamlı gereklilikleri genel olarak, ülkemizdeki projelerde 

uygulanmamıĢtır (OkumuĢoğlu, 2010). 

KüreselleĢen sermayenin talepleri doğrultusunda aynı nehir üzerinde birbiri ardına 

sıralanan santral projelerinin ilgili kurum ve kuruluĢlar tarafından ve sözde bu 

amaçla oluĢturulmuĢ mevzuat kapsamında ne derece denetlendiği ve yaptırımların 

uygulandığı tartıĢma konusudur. Dolayısıyla, NT-HES‘lerin yapım aĢamasında ve 

yapıldıktan sonra iĢletme aĢamasında yapılan yanlıĢ uygulamalar, alınan yanlıĢ 

kararlar, denetim eksiklikleri ve görmezden gelmeler nedeniyle çevrenin, doğal 

hayatın ve ekosistemin sürdürülebilirliğine, yerleĢmelerdeki insanların alıĢageldik 

yaĢam düzenlerine olan büyük etkileri yadsınamaz bir gerçektir. 

3. NT-HES‟lere İlişkin Yasal ve Yönetsel Düzenlemeler ve Kurulma Süreçleri 

Türkiye‘de özellikle son on yıllık yeni liberal dönemde hız kazanan ve kentsel 

mekânlarla sınırlı kalmayarak kırdaki yerüstü ve yer altı doğal kaynakların da 

sermayenin kullanımına bir anlamda sunulmasını sağlayan politikalar ile 
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kamuoyunda tartıĢılmadan hızla uygulamaya geçirilen yasal düzenlemeler; siyasal 

erkin olmasını istediği ancak olduğunda kamuoyunun tepki göstereceği faaliyetlerin 

meĢruiyet kazanmasını amaçlar niteliktedir. Bunun sonucu olarak böylesi yasal 

düzenlemelerin etkinliği ve yaptırımları da tartıĢılır hale gelmektedir. Buna en iyi 

örnekler; NT-HES‘lere yönelik olanlar olarak verilebilir. Bu çerçevede; devam eden 

bu bölümde bu yatırımlara yönelik yasal ve yönetsel düzenlemeler ile kurulma 

süreçleri konu edilmektedir.  

NT-HES‘ler için kurulma süreci, baĢvurudan iĢletmeye kadar birçok farklı aĢamayı, 

ilgili mevzuat ve kurumu kapsamaktadır. Kendi içinde birçok döngüsellikleri de 

olan ve baĢvuru-iĢletme arasında toplam on aĢama içeren bu karmaĢık süreç Tablo 

1‘de döngüleriyle birlikte özetlenmektedir.  

Tablo 1. NT-HES‘lerin kurulmasındaki yasal sürecin özet akıĢ ve döngüleri  

 
AĢama Aktörler Süreç Mevzuat 

1 BaĢvuru Yatırımcı, DSĠ 
BaĢvuru 

a, b Kabul Ret 
2. AĢama Sonlanma 

2 
Projelendirme, 

Fizibilite 
Yatırımcı, DSĠ, EPDK Kapsamlı Fizibilite ÇalıĢması b 

3 Onama Yatırımcı, DSĠ 
DSĠ'ye onay baĢvurusu 

b Kabul Ret 
4. AĢama 1. AĢamaya DönüĢ 

4 Değerlendirme 
Yatırımcı, DSĠ, EPDK, 
Mülga EĠE Günümüz 

YEGM, TEĠAġ 

Değerlendirme 
b Kabul Ret 

5. AĢama 2. AĢamaya DönüĢ 

5 ÇED süreci 
Yatırımcı, Mülga ÇOB 

Günümüz ÇġB 

ÇED Süreci 
c, e, f Kabul Ret 

6. AĢama 5. AĢamaya DönüĢ 

6 AnlaĢma Yatırımcı, DSĠ 
Su Kullanım Hakkı AnlaĢması 

d 
AnlaĢma Yapıldı 

7 Lisans alma EPDK, Yatırımcı 
EPDK Tarafından Lisans 

Verilmesi b 
Lisans Alındı 

8 Teknik süreç 
Yatırımcı, ÇġB, EPDK, 
ETKB, Ġlgili Belediye 

Teknik Süreç 

g, h, ı, j 

Ġmar Planı KamulaĢma 

9 ĠnĢaat 
Yatırımcı, Ġlgili 

Belediye 
ĠnĢaat 

10 ĠĢletme 
Yatırımcı, Ġlgili 

Belediye 
ĠĢletme 

Mevzuat: a) 4283 sayılı Yap ĠĢlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması 
ve ĠĢletilmesi ile Enerji SatıĢının Düzenlenmesi Hakkında Kanun b) 4628 Sayılı Elektrik 
Piyasası Kanunu c) ÇED Yönetmeliği d) Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde 
Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı AnlaĢması Ġmzalanmasına Yönelik Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik e) 4342 sayılı Mera Kanunu f) 6831 sayılı Orman Kanunu g) 3194 
sayılı Ġmar Kanunu h) 2942 sayılı KamulaĢtırma Kanunu ı) 324 sayılı Milli Emlak Kanunu 
j) 5302 sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanunu 
Kısaltmalar: DSĠ: Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü, EPDK: Elektrik Piyasası Düzenleme 
Kurumu, YEGM: Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, EĠE: Elektrik ĠĢleri Etüt Ġdaresi 
Genel Müdürlüğü, TEĠAġ: Türkiye Elektrik Ġletim A.ġ., ÇOB: Çevre ve Orman Bakanlığı, 
ÇġB: Çevre ve ġehircilik Bakanlığı, ETKB: Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı 

Kaynak: 04.07.2012 tarihli ve 28343 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Elektrik Piyasasında 

Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı AnlaĢması Ġmzalanmasına ĠliĢkin 

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik‘ten 

yararlanılarak hazırlanmıĢtır. 
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NT-HES‘ler için lisans alma iĢlemleriyle ilgili yönetmelikler incelendiğinde; 

baĢvuru, fizibilite raporu hazırlama ve sunma, Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü 

(DSĠ) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK), sırasıyla proje ye lisans 

onayı için baĢvurular, değerlendirme, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu 

süreci, DSĠ ile Su Kullanım Hakkı AnlaĢması (SKHA) imzalanması, EPDK 

tarafından lisans verilmesi ve kamulaĢtırma, imar planı yapımı gibi teknik sürecin 

ardından inĢaat ve iĢletme aĢamalarıyla son bulan bir iĢlemler dizisi görülmektedir. 

Tüm bu süreçte ana aktör olarak DSĠ ve EPDK ile birlikte Mülga Çevre ve Orman 

Bakanlığı, günümüz Çevre ve ġehircilik Bakanlığı öne çıkmaktadır.  

Süreç; DSĠ ya da yatırımcının kendisi tarafından hazırlanan projeyle DSĠ‘ye baĢvuru 

yapmasıyla baĢlamaktadır. Fizibilite raporlarını onayan kurumlar, DSĠ ve Mülga 

EĠE günümüz Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM) olup, değerlendirme 

sürecinde EPDK ve Türkiye Elektrik Ġletim A.ġ.‘nin (TEĠAġ) de görüĢünü alırlar.  

Bu süreçte 5. sırada yer alan ÇED aĢamasında; ÇED Yönetmeliğince 25 MW ve 25 

MW gücün üstündeki projeler ÇED Raporuna tabi, 0-25 MW arasında olan projeler 

ise seçme-eleme kriterlerine tabi projeler olmaktadır. ÇED Raporu hazırlamak 

istemeyen yatırımcı firmalar 25 MW olan sınırı 24 MW olan bir proje hazırlayarak 

yönetmelik gereği Çevre ve ġehircilik Bakanlığı‘na (Mülga ÇOB) ÇED Raporu için 

bir dilekçe vererek ÇED Raporuna tabi olup olmadığını kontrol ettirebilmektedir. 

Doğrudan ya da seçme eleme kriterlerine göre ÇED Raporu gerektiren projeler 

olumlu bulunurlarsa SKHA imzalamaya hak kazanır ve anlaĢma sonrası EPDK‘ya 

lisans baĢvurusunda bulunurlar (ġekil 2). ÇED Raporu yönetmeliğinde 17.07.2008 

tarih ve 26939 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ilgili maddeye göre kurulu gücü 

0,5 MW ve üzeri olan projeler seçme eleme kriterine tabiyken 30.06.2011 tarih ve 

27980 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değiĢiklikle bu sınır 0 MW‘a 

düĢürülmüĢtür. 2008‘deki değiĢiklik öncesinde ise kurulu gücü 10 MW‘ın üstünde 

olanlar seçme eleme kriterleri listesindeydi. Dolayısıyla, 2008‘den önce ÇED‘e tabi 

olmayan birçok proje değiĢikliliklerden önce yapıldığından günümüzde kurulum 

süreçleri -iĢletmede olsalar da- yasal olarak tamamlanmıĢ değildir. ÇED için seçme 

elemeye tabi olmamak üzere de birçok proje için o dönemde 9,5 veya 9,7 MW gibi 

sınırda bir kurulu güce onay alınmıĢ ve yapımına baĢlanmıĢtır. Ancak, kurulu gücü 

ne olursa olsun kurulma sırasındaki çevresel etkileri değiĢmeyecektir. Toplumsal 

tepkilerin doğduğu bölgelerde projeler, seçme-eleme kriterleri doğrultusunda ÇED 

Raporuna tabi tutulurken, tepkilerin gelmediği yerlerde ise ÇED Gerekli Değildir 

kararı verilmektedir. Bu nedenlerle ÇED Raporlarını geniĢ bir etki alanına sahip 

olan bu tür projeler için kurulu güçle sınırlandırmak doğru olmamaktadır. Bu tür 

projeler için hazırlanacak olan ÇED Raporlarının bilimsel içerikte ele alınması, 

değerlendirilmesi ve uygulamasının denetlenmesi gerekmektedir. 

Sürecin 6. veya kısaca ‗AnlaĢma‘ aĢamasında; fizibilite raporları uygun görülmüĢ 

projeler, Su Kullanım Hakkı AnlaĢması (SKHA) imzalamaya hak kazanırlar, uygun 

görülmeyenler ise eksiklerini tamamlayarak tekrar bir rapor hazırlarlar ve 

hazırladıkları raporu yeniden onaya sunarlar. Eksiklerini tamamlayan projeler de 

SKHA imzalamaya hak kazanırlar (ġekil 2). Elektrik Piyasasında Üretim 

Faaliyetinde Bulunmak Üzere SKHA Ġmzalanmasına ĠliĢkin Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddesine göre; ÇED Raporu gereklidir ya da değildir 

kararı bu anlaĢmadan önce kesinleĢmiĢ olmalıdır.  
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Şekil 2: NT-HES projeleri için ‗anlaĢma‘, ‗lisans alma‘ ve ‗ÇED süreci‘ aĢamaları arasındaki 

iliĢki ve döngüler (Kaynak: 04.07.2012 tarihli ve 28343 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 

Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı AnlaĢması 

Ġmzalanmasına ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik ile 31.01.2013 tarihi itibariyle son hali EPDK internet sitesinde yayımlanan 

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği‘nden yararlanılarak hazırlanmıĢtır.) 

Aynı yönetmeliğin ilgili maddesinde can suyu miktarı; doğal hayatın devamı için 

mansaba bırakılacak su miktarı projeye esas alınan son on yıllık ortalama akımın en 

az %10‘u olarak belirlenmiĢtir. Bu miktarın, yapılan bütün projeler için standart 

olarak alınmasının sakıncaları göz ardı edilmemeli ve bu kapsamda projelerin 

yapılacağı havza bütününde olası diğer projelerle birlikte bir bütün olarak ele 

alınmalı ve tümünün ekosistemi nasıl etkileyeceği bilimsel yöntemlerle 

değerlendirilmeli ve denetlemeleri ilgili kurumlarca çok sıkı bir Ģekilde yapılmalıdır.  
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SKHA imzalamaya hak kazanan yatırımcılar, lisans almak üzere sürecin 7. 

aĢamasında görüleceği üzere EPDK‘ya baĢvurur ve lisans sahibi olur (ġekil 2). Bu 

aĢamadan sonra artık teknik süreç baĢlar ve planlama bu noktada sürece dahil olur. 

Yatırımcıdan fizibilite raporuna ek olarak proje alanının halihazır haritada yeri ve 

1/25.000 ölçekli haritada yeri ve çevresiyle uyumuna iliĢkin veriler beklenilse de bu 

veriler sadece konum bildirme amacıyla kullanılırlar. Teknik süreçte mevzi imar 

planı olarak karĢımıza çıkan ve yasal yaptırımı olan plan yatırımcı tarafından 

yaptırılarak ilgili kuruma onaylatılır. Mevzi planlar parçacı olduklarından 

planlamanın genel çerçevesine aykırıdırlar. Sadece projenin kendi alanına yönelik 

yapılan ve bütüncül olmayan bu planlar, projenin çevresine olan etkilerini çok yönlü 

incelemezler. Bir anlamda, ‗günü kurtarmak‘ amacıyla yapılan, kısa vadede sonuçlar 

verse de uzun vadede çevresinin geliĢme eğilimlerini, korunacak değerlerini dikkate 

almadığından çok daha büyük sorunları ortaya çıkaran planlardır. Ülkede planlama 

çerçevesinde de halihazırda tartıĢma konusu olan bu planlar, NT-HES‘lerin kurulma 

sürecinde yaptırımı olan tek plan olan karĢımıza çıkmaktadır. Yalçıntan‘a (2011) 

göre planlama; yalnızca bir konu üzerine odaklanarak karar üretme süreci olmayıp; 

birbiriyle etkileĢim içinde bulunan insan yerleĢimleri, doğanın sürdürülebilirliği, 

enerji ve üretim politikaları vb. birçok konuyu bir arada ele alarak optimum kararlar 

üretme sürecidir. Bu doğrultuda, mevzi planları planlamanın bir ögesi olarak görmek 

mümkün olmadığından gerçek anlamda planlama, NT-HES‘lerin değil karar verme, 

kurulma süreçlerinde son aĢamada dahi ortaya çıkmamıĢ olmaktadır.   

Bu kapsamda yeni liberal dönemde sürdürülen enerji politikalarında NT-HES‘lerin 

ele alınıĢ Ģekli; üst ölçekli çevre ve ekonomi politikalarıyla birlikte havzalar bütünü 

ve özelinde değerlendirilerek disiplinler arası, katılımcı ve sayılarına, kapasitelerine, 

konumlarına iliĢkin kararların verildiği ve sürecin en baĢında olacak biçimde bir 

planlamayla olmalıdır. Buna karĢın, süregelen yaklaĢımda sözü edilen siyasal erkin 

meĢrulaĢtırmasını istediği faaliyetler içinde NT-HES‘lerin planlanması; 

kurulmalarındaki tüm yasal sürecin 8. aĢaması olan teknik sürecin bir parçası olarak 

mevzi planlar ile ele alınmaktadır (Yalçıntan, 2011). 

NT-HES‘lerin ruhsatlandırılarak 9. aĢamada yer alan ‗ĠnĢaat‘a baĢlanabilmesi için 

Planlı Alanlar Tip Yönetmeliği 59. maddeye göre imar planlarına uygun olma 

koĢulu bulunmaktadır. 3194 sayılı Ġmar Kanunu ve Plan Yapım Esaslarına Dair 

Yönetmeliğinin ilgili maddelerince imar tanımı yapılmıĢ ve NT-HES planlarını 

yasal bir çerçeveye oturtan mevzi imar planlarının kullanıldıkları her planlamada 

olduğu gibi bu projeler için de bütüncül planlar olmadığı açıktır. Aynı yönetmeliğin 

3. maddesi bölge Ģartlarına uyumlu, üst ölçek planlara ve mevzuata uygun planlama 

yapılmasının gereğini açıklamaktadır. Ayrıca, aynı yönetmeliğin 7. ve 14. maddeleri 

çevre düzeni planlarına (ÇDP) aykırı imar planı yapılamayacağını ve planın 

gerektirdiklerine uyulması gerektiğini söylemektedir. Yine ÇED Yönetmeliği 

kapsamında da ÇDP‘lere iĢaret edilmekte; ‗rapor hazırlama yükümlülüğü bulunulan‘ 

durumlarda Yönetmeliğin ek iii, bölüm iv‘ünde belirtildiği üzere ÇDP‘ye uygunluğu 

incelenmekte ve ÇDP‘lerde değiĢiklik yapılmadan ÇED sürecinin baĢlayamayacağı 

ifade edilmektedir. NT-HES‘ler için hazırlanacak planların üst ölçek planlara ve 

doğal Ģartlara uyum koĢulu düĢünüldüğünde bunlara uygun olmayan bir HES inĢa 

etmek mevzuata aykırıdır. Ancak, tüm bunlara karĢılık, mevzi planlarla dahi olsa 

planlama süreci ya tersinden iĢlemekte ya da hiç iĢlememektedir. Diğer bir deyiĢle, 

üst ölçekli planlar incelenmeden parçacı planlarla NT-HES‘lerin inĢaatına 
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baĢlamaya yönelik uygulamalar yapılmakta sonra üst ölçek planları yapılmaktadır. 

Hatta bazı santrallerde plan yapılmadan inĢaata baĢlanılmaktadır.  

 Tablo 1‘de özetlenen sürecin bütünü, ülkenin endemik türlerinin büyük bölümünün 

yer aldığı, doğal, tarihi ve kültürel değerleriyle ulus ve dünya ölçeğinde büyük 

potansiyele sahip ancak topoğrafik koĢullar açısından da NT-HES‘ler kurmak 

isteyen çoğu yabancı birçok sermaye grubunun da adeta cenneti konumundaki Doğu 

Karadeniz Bölgesi‘nde, Rize Ġli‘indeki TaĢlıdere Havzası için değerlendirilmiĢtir. 

Ġçinde çok hassas habitatlarla birlikte birçok yerleĢimin içme suyunun karĢılandığı 

Andon Bölgesini de barındıran bu alanda 15 NT-HES projesinin, birbiri ardına 

sıralandığı, kimisinin de (Ayvasıl HES ve Adacami HES) mevzi plan dahi 

yapılmadan inĢasına baĢlanmıĢ olduğu görülmektedir. Ülke ölçeğinde bakıldığında 

yarım kilometrekareden dahi küçük (4000 ha) bir örneği oluĢturan bu alandan yola 

çıkarak, binlerce NT-HES projesinin ilgili kurum ve kuruluĢlar tarafından ne 

derecede denetlendiği ve yaptırımların uygulandığının tartıĢma konusu olduğu 

görülecektir. Bu makale kapsamındaki alan çalıĢmasının yapıldığı 2011 yılı 

itibariyle, üç santralin inĢasına baĢlamıĢ bir santral ise iĢletmeye alınmıĢtır (ġekil 3). 

Şekil 3: 2011 itibariyle Rize TaĢlıdere Havzasında yer alan NT-HES projeleri ve aĢamaları 

(Kaynak: DSĠ 22. Bölge Müdürlüğünden 2011 yılında doğrudan alınan verilerden ve 

topoğrafik haritalardan yararlanılarak hazırlanmıĢtır.) 

4. NT-HES‟ler için Önerilen Planlama Yaklaşımı 

Buraya kadar yapılan açıklamalardan da görüldüğü gibi, NT-HES‘lerin yer aldıkları 

havzalarda, sayı, konum ve kapasitelerinin belirlenmesinde olasılıkları da dikkate 

alarak havza bütününde bir değerlendirme yapılmamaktadır. Projeler tek tek ve 

parçacı biçimde ele alınırken birbirine ve doğaya olan etkileri göz ardı edilmektedir.  

Proje AĢama 

Hamzabey 
Reg.ve HES 

Fizibilite 

Adacami HES ĠnĢaat 
Dumankaya 
HES 

Lisans 

Kale Reg.ve 
HES 

ĠĢletme 

Ayvasıl 
Reg.ve HES 

ĠnĢaat 

YeĢilköy 
Reg.ve HES 

Lisans 

Alicik HES SKHA 
Tepe I, II 
Reg.ve HES 

Lisans 

Gürgen 
Reg.ve HES 

Fizibilite 

Kutulu Reg.ve 
HES 

SKHA 

Ambarlık I, II 
Reg.ve HES 

ĠnĢaat 

Göl I Reg.ve 
HES 

Fizibilite 

Göl II Reg.ve 
HES 

Fizibilite 

Göl III Reg.ve 
HES 

Fizibilite 
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Mevcut planlama mevzuatı ve iĢleyiĢi, NT-HES‘lerin öngörüldüğü su havzalarının bir 

bütün olarak ele alınmasına elveriĢli değildir. Özetle, havza planları günümüz 

mevzuatında olması gerektiği biçimde yer almamakta ve hukuki yaptırımları 

bulunmamaktadır. 1950‘ler sonrasında bir merkezi yönetim yetkisinde kapsamlı 

planlama deneyiminin yaĢandığı Türkiye‘de yerelleĢme politikalarının etkisiyle 

1980‘lerde (3194 sayılı kanunla birlikte) yerel kurumların planlamada yetki sahibi 

olması süreci baĢlatılmıĢ da olsa Türkiye‘de; dağınık sektörel politikaların etkisiyle 

giderek merkezileĢen ve aynı zamanda parçalanan (Duyguluer, 2012) ve bunun özellikle 

son on yıllık döneminde yeni liberal politikalarla kendini; kentsel, kırsal ve doğal alanlar 

olmak üzere her yerde gösteren, tekrar eden bir planlama anlayıĢı günümüzde hâkim 

durumdadır.  

Bu çerçevede; dağınık, çeliĢen ve çatıĢan kurumların planlama sorumluluklarının ve plan 

kademelenmesi ile iĢleyiĢindeki eksikliklerin yanı sıra planlama sürecinin nasıl ele 

alınması gerektiği, stratejik olarak değerlendirme ve çözüm bulma eksikliği, ölçek 

karmaĢası, planların uygulama ve yaptırım sorunları, üst ölçek planlarda bütüncül bir 

Ģekilde ele alınması gereken ekonomik, sosyal, politik, mekânsal politikaların 

eksiklikleri, bilgi/kaynak aktarımındaki problemler ve planlama sürecine paydaĢların ve 

halkın katılmayıĢı en temel sorunlardır.  

Planlama hiyerarĢisine bakıldığında yaptırımı olan planlar 3194 sayılı imar kanununda 

geçen çevre düzeni planları, nazım imar planı, uygulama imar planı, mevzi ve revizyon 

planlar Ģeklinde olmakla birlikte ülke ölçeğinde yasal yaptırımı olan planlar mevzuatta 

henüz yer almamaktadır. Türkiye‘de halihazırda beĢ yıllık kalkınma planları olarak 

nitelendirilen ve ağırlıklı olarak ekonomik temelli olan ve bunun yanı sıra toplumsal, 

sosyal, politik, yönetiĢim konularına yönelik planlama politikaları üretilen ulusal 

‗ekonomik planlar‘ yapılmaktadır. Ancak bunlar mekansal nitelikli ve yaptırımı olan 

planlar değildir (BĠB, 2006). Benzer Ģekilde, ülkenin birçok bölgesinde bölgeler arası 

geliĢmiĢlik farklarını ortadan kaldırmak için özel politikaların geliĢtirildiği bölgesel 

geliĢme projeleri ve bunlara yönelik bölge planları, Mülga DPT tarafından yapılmıĢ ve 

değerli kaynaklar olarak birçok alt-ölçekli planlama çalıĢmasına yön vermiĢse de, onaylı 

ve tam olarak uygulanan ve izlenen planlar haline gelememiĢtir. Bunlar gibi, son yıllarda 

kamu desteği ile kurulan Kalkınma Ajanslarının bölgesel ölçekte ortaya koydukları 

planların ise yasal yaptırımı ve mekânsal boyutu olmadığı ve stratejik düzeyde kaldığı 

bilinmektedir.  

Çevre düzeni planları ise, birden fazla yerleĢmeyi içeren, ya da ülke ölçeğinde önem 

taĢıyan; ulaĢım, altyapı, sulama vb. fiziki yatırım alanlarını kapsarlar ve günümüze kadar 

farklı kuruluĢlar tarafından 1/100.000, 1/50.000, 1/25.000 gibi farklı ölçeklerde yapılmıĢ 

veya yaptırılmıĢlardır. Halihazırda ÇġB sorumluluğunda olan ve 1/100.000 ölçeğinde ele 

alınan bu planlar nazım ve uygulama imar planları için üst ölçek kararlar içeren 

planlardır. ÇDP‘lerin, planı uygulayacak programları ve aĢamaları genellikle 

hazırlanmamıĢtır ve dolayısıyla bu planlar sadece hukuki yaptırımları olan bir belge 

niteliği kazanmıĢ üst ölçek plan niteliğindedirler. Aynı zamanda ÇDP‘ler, alanın çevresel 

niteliğin ve doğanın sürdürülebilirliğinin, ekonomik kalkınmadan daha az önemli 

görüldüğü planlar olduklarından, çevre koruma ve doğa koruma kavramlarını esaslı 

biçimde ele almazlar.  

Yoğun bölgesel sorunların çözümüne yönelik bölge planlamasında son yıllarda giderek 

ön plana çıkan ve yeni gündem olarak nitelenen bir diğer bölgesel ayrım havza esaslı 
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bölgesel planlamadır (BĠB, 2008). Mülga ÇOB (günümüz ÇġB), KuruluĢ Kanununun 9. 

Maddesi ‗k‘ bendi gereğince, su kaynaklarını koruma ve kullanma planları yapmak için 

bütüncül havza yönetimini sağlamakla; ÇġB KuruluĢ Kanununun 2. maddesinin ‗b‘ 

bendi gereğince de çevrenin korunması ve iyileĢtirilmesi ile çevre kirliliğinin önlenmesi 

için eğitim, araĢtırma, projelendirme, eylem planları ve havza koruma planları ile kirlilik 

haritalarını oluĢturmak, bunların uygulama esaslarını tespit etmek ve izlemekle ve aynı 

maddenin ‗c‘ bendi gereğince de her tür ve ölçekteki fiziki planlara ve bunların 

uygulanmasına yönelik temel ilke, strateji ve standartları belirlemek ve bunların 

uygulanmasını sağlamakla ÇġB görevlendirilmiĢtir. Bu yetki ve sorumluluk, Mülga 

ÇOB ve günümüzde Çevre ve ġehircilik Bakanlığına ait olmasına rağmen, bu konularda 

yapılması gerekenlerle ilgili somut bir ilerleme kaydedilmediği görülmektedir.  

Halihazırda havzalarda sürdürülen ekolojik, ekonomik, sosyal, kültürel, biyolojik, 

kimyasal, fiziksel, çevresel ve benzeri faaliyetlerin yönetim sorumluluğu farklı merkezi 

ve yerel kurum ve kuruluĢlarca yürütülmektedir. Bu farklılıklar kurumlar arası 

anlaĢmazlıklara ve sorunlara neden olmaktadır. Son yıllarda giderek merkezileĢen ve 

parçalanan (Duyguluer, 2012) yeni liberal politikaların uygulanmalarını elveriĢli kılacak 

Ģekilde mevcut kurumların büyük yetkilere sahip olarak donatılması ve birçok kurumun 

yeniden yapılandırılmasıyla bu çeliĢki ve anlaĢmazlıkların azalması söz konusu 

olamamaktadır. Sözü edilen faaliyetlere iliĢkin koordinasyon görevini yapacak olan 

havzalardaki su, toprak ve doğal ekosistemler konusunda en geniĢ görev ve yetkilere 

sahip Bakanlıklar ve bağlı kuruluĢlarının yapılanmaları da özellikle son yirmi yılda 

sürekli değiĢtirilmiĢtir.  

Sonuçta, sözü edilen sorunları içeren ve mevzuatta yer almasına karĢın pratikte çok etkisi 

olmayan ülke ve bölge ölçeğindeki planlar ve üst ölçekte yaptırım gücü ancak çevre 

düzeni planları ile baĢlayan iĢleyiĢ içinde havza ölçeğinde büyük etki alanına sahip olan 

NT-HES enerji yatırımlarının planlaması mümkün olamamaktadır.  

Buna yönelik olarak bu çalıĢmada önerilen temel yaklaĢım; mevzuatla desteklenecek 

hukuki yaptırımları olan üst ve alt ölçekte havza olarak tanımlı bölgelerin planlama sınırı 

olması ve bu planlamanın nasıl olması gerektiğini ortaya koymaktır. Burada üst ölçekli 

havza planı olarak DSĠ tarafından belirlenmiĢ 26 ana havzada, havza mekânsal strateji 

planları; alt ölçekli havza planı olarak da alt havza/havzalar çevresel geliĢme planları 

önerilmektedir. Bunun yanı sıra, bu üst ve alt havza ölçekli planlarının bulundukları 

kademenin üstünde ve altında bulunması öngörülen planlar ve kapsamları da özetle 

tartıĢılmaktadır.  

Bütün olarak bakıldığında, çalıĢmayla önerilen plan düzeyleri, en üstte ülke stratejik-

yapısal planından baĢlayarak 26 ana havza mekânsal strateji planı ve alt havza/havzalar 

çevresel geliĢme planı aĢamalarından sonra, metropoliten bölge planları, kent bölge 

planları (BĠB, 2009), nazım imar planları, uygulama imar planları ve kırsal yerleĢme 

planlarını kapsamaktadır.  

Buna göre, ilk önce ülke ölçeğinde yapılacak olan plan, sınırları ve içeriği çok iyi 

kurgulanmıĢ politikalar ve yönlendirmeler düzeyinde bir mekânsal plan olmalıdır. Bu 

planın, ekonomik planları ve alt ölçekli fiziki planları da dikkate alacak Ģekilde stratejik 

ve yapısal nitelikli mekânsal bir plan olabileceği düĢünülebilir. Günümüz Kalkınma 

Bakanlığı ile Çevre ve ġehircilik Bakanlığı ile diğer birçok Bakanlığın ve ilgili kuruluĢun 

içinde yer alacağı ortak yürütülen bir plan olmalıdır.  
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Bu planın altında onunla uyumlu ancak her koĢulda onu etkileyecek olan 26 ana havza 

mekânsal strateji planı yer almaktadır. Bu havzaların içinde yer alan ve yine DSĠ 

tarafından belirlenmiĢ alt havzaların doğal ve sosyal koĢullar açısından benzerlik 

gösterenlerin gerektiğinde birlikte bir planlama alanı oluĢturabileceği öngörülmektedir. 

Bu nedenle, bu düzeydeki planlar ―alt havza/havzalar çevresel geliĢme planı‖ olarak 

adlandırılmaktadır.  

Üst (26 ana havza mekânsal strateji planı) ve alt (ve alt havza/havzalar çevresel geliĢme 

planı) ölçekli havza planları kendinden sonrakileri yönlendirecek biçimde, Ģehir ve bölge 

plancılarının yanı sıra ekologlardan, sosyologlara; ekonomistlerden, mimarlara; peyzaj 

mimarlarından, inĢaat mühendislerine kadar fakat bunlarla da sınırlı olmayan ve 

planlamanın gerektirdiği tüm disiplinleri içine alan ve yerel yönetimin, halkın, sivil 

toplum kuruluĢlarının ve araĢtırma kurumlarının da içinde olduğu bir süreçle 

gerçekleĢtirilmelidir. Enerji yatırımları gibi yatırımlar; diğer tüm değerlerle birlikte 

ekolojik ve ekonomik olarak sürdürülebilir bölgelerin oluĢturulması için hidrolojik 

özelliklerin tanımladığı havzalar için yapılan bu üst ve alt ölçekli havza planlarında 

değerlendirilmelidir. Bu planların esasları, merkezi idareden, yerel yönetimlerden, 

üniversitelerden, sivil toplum kuruluĢlarından ve en önemlisi de halktan katılacak 

temsilcilerle oluĢturulacak planlama kurulları tarafından belirlenmelidir. Planlar; ekolojik 

ve yerleĢimlere yönelik ekonomik, sosyal, kültürel vb. kriterler dikkate alınarak 

toplanacak verilerle yapılmalı, alansal iĢlevlerin tanımlandığı plan, kendisinin 

uygulanmasını sağlayacak kurumların sorumluklarını da (Girgin, 2009) zaman 

çerçevesiyle birlikte tanımlamalıdır.  

NT-HES‘ler, 26 ana havza mekânsal strateji planlarında noktasal boyutta da olsa 

bulundukları havzaların bütününde yer altı ve yerüstü suyu rejimine, ekolojik 

değerlerine, toplumsal yapısına, tarımsal üretimine ve yerleĢmelere etkileri bulunması 

nedeniyle yer almalıdır. Bu nedenle bu planların tüm kararları, yeni liberal politikalarla 

net biçimde ortaya konulduğu gibi yalnızca sermaye aracılığıyla yapılacak yatırımlardan 

enerji üretmeye ve kâr sağlamaya yönelik olanları değil; alanı yerleĢmelerle, içinde 

yaĢayan canlı topluluklarıyla bir bütün olarak gerçekleĢtirilmesi düĢünülen tüm 

faaliyetlerin etkileriyle birlikte değerlendirecek Ģekilde sorunlara etkin bir çözüm 

üretmeye yönelik olanları kapsamalıdır.  

Benzer Ģekilde, NT-HES kararlarını içerecek alt havza/havzalar çevresel geliĢme 

planlarının; bütüncül olarak doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını ve çevrenin 

korunmasını ön planda tutacak; havzayı ekonomik, sosyal, yönetsel ve yerleĢmeler 

temelinde değerlendirecek Ģekilde yine bu çalıĢma ile öngörülen üst ölçekli ülke 

stratejik-yapısal planı ve ana havza mekânsal strateji planlarıyla uyumlu olması 

gerekmektedir.  

Bu çalıĢmada önerilen planlama kademelenmesinin sonraki basamağı olan metropoliten 

bölge planlarında amaç, bir büyük merkez ile yakın etki alanındaki çok sayıdaki kentsel 

ve kırsal yerleĢmelerin bir arada planlamasının gerçekleĢtirilmesidir (BĠB, 2006). 

EtkileĢim içindeki bu yerleĢmeler; ekonomik, sosyal, yönetsel ve mekânsal anlamda bir 

bütün olarak değerlendirilmeli ve ele alınmalıdır. Nazım plan tekniklerinin 

kullanılabileceği bu planlar yerel yönetimlerin sorumluluğunda, hukuki yaptırımı olan, 

disiplinler arası ve katılımın sağlanacağı planlar olmalıdır. Bir alt kademede ise, 

kentleĢme Ģurasında öngörülen plan kademelerinden biri olan (BĠB, 2009) kent bölge 

planları önerilmiĢtir. Bu planlar da kentte birbirleriyle günlük etkileĢimleri bulunan ve 
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ortak özellik gösteren alanları üst ölçek kararlarla birlikte değerlendiren ve bir bütün 

olarak ele alan planlardır. Bu planlar 1/5000 nazım imar planı ve 1/1000 uygulama imar 

planlarına üst ölçek planlar olarak ele alınmıĢtır. Kırsal yerleĢme planları ise, bu alanların 

kaynak değerlerini koruyacak ve sakinlerinin yaĢam kalitesini arttıracak özgün planlar 

olarak öngörülmüĢtür.    

5. Değerlendirme ve Sonuç 

Türkiye su kaynakları bakımından zengin gibi görünse de yapılan araĢtırmalara göre, su 

kaynakları olduğu gibi korunsa dahi yirmi yıl içerisinde su fakiri ülkeler arasında yer 

alacaktır (Kürklü, 2007). Su, tüm canlıların yaĢamının devamını sağlayan bir kaynaktır. 

Bu bağlamda düĢünüldüğünde su kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlamanın herkesin 

ortak amaç ve görevi olduğu açıktır. 

Ülkede yeni liberal politikaların kentsel alanlar ve doğal kaynaklar üzerindeki baskısı ve 

olumsuz etkileri özellikle son on yılda giderek artmıĢtır. Bu süreçte yapımı hız kazanan 

ve mevzuat gereğince yenilenebilir enerji kaynağı olarak görülen NT-HES‘ler suyu 

kullandıktan sonra tekrar doğaya bırakması ve sera gazı yaymaması nedeniyle 

yenilenebilir olarak nitelendirilse de kontrolsüz biçimde tekil olarak projelendirilmeleri, 

inĢaatları sırasında ve sonrasında yarattığı etkileri bakımından değerlendirildiğinde 

küçümsenemeyecek sonuçlar doğurmaktadır. Suyun yolunun değiĢtirilmesi, borularla 

yer altına alınması, can suyu miktarlarının yetersiz bırakılması, aynı akarsu üzerinde 

birbiri ardına yapılan santrallerle birlikte yüzey suyunun yetersiz kalması vb. etkiler; 

bitki ve hayvan topluluklarının yaĢam alanlarına müdahale edilmesi sonucunu 

doğurmakta ve böylece ekosistem büyük zarar görmektedir. Aynı zamanda bu durum, 

kırsal yaĢamı da etkilemekte insanlar maddi ve manevi huzursuzluk ve zorluk 

yaĢamaktadır. 

Özellikle 2003 yılında yürürlüğe giren ―4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu‖ ve bu 

kanuna dayanan ―Su Kullanma Hakkı AnlaĢması Ġmzalanmasına ĠliĢkin Yönetmelik‖ ve 

―Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği‖ ile birlikte NT-HES proje ve yatırımları hız 

kazanmıĢtır. Bu projelerdeki asıl amaç, enerjide dıĢa bağımlılığı ülke kaynaklarını 

kullanarak ―Sular BoĢa Akmasın!‖ söylemiyle azaltmak gibi görünse de NT-HES‘lerden 

üretilecek elektrik enerjisi miktarları ülke toplamına göre değerlendirildiğinde bu, 

gerçekte olası görülmemektedir. Kaldı ki, doğal ekosistem yapısı içerisinde akan 

derelerin geçtiği tüm yerlerde çevresindeki her canlıya hayat kaynağı olması gibi 

vazgeçilmez bir iĢlevi bulunmakta ve boĢa akmadıkları bilinmektedir. Can suyuna iliĢkin 

yasal düzenlemelerde kabul edilmiĢ olan Tennant/Montana Yöntemi‘ne göre alan 

ekolojisinin durumlarına göre minimum olarak belirlenmiĢ %10 oranındaki miktar, 

uygulamada standart olarak kabul edilerek çoğu proje buna göre can suyu bırakmaktadır. 

Bununla birlikte, yatırımcı firmalar santral gücünü, sınır olan 25 MW enerjinin hemen 

altında (24 MW) tutarak ÇED raporu hazırlamak zorunluluğunu ortadan kaldırmıĢ 

olmaktadırlar. Mevzuatta belirlenmiĢ olan uygulama esaslarının yetersiz kalması, proje 

alanlarının uygulama sınırlarının tam olarak belirlenememesi ve ilgili kurumların 

denetim eksiklikleri nedeniyle, yatırımcı firmalar hukuka aykırı olmayacak Ģekilde fakat 

uygulama esaslarını zorlayarak projeler yapmaktadırlar.  

Ayrıca, yeni liberal politikaları temel alan mevzuat gereğince özel sektörün de proje 

yapmasına izin verilmesi ve teĢvik edilmesiyle hızlanan NT-HES projelerinin yatırımcı 

firmalarına bakıldığında gıda Ģirketlerinden medikal Ģirketlerine, spor kulüplerine, küçük 
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yatırımcı gruplarının bir araya gelip ihalelere katılmasına kadar konuda ehil olmayan çok 

sayıda tüzel kiĢiliğin olduğu ve bununla birlikte yatırımcı firmaların birçoğunun ana 

kaynaklarının yabancı sermaye olduğu görülmektedir. Su Kullanım Hakkı ile birlikte 49 

yıllığına proje alanlarındaki su üzerinde kullanım hakkına sahip olacak bu firmaların, 

aynı akarsu üzerinde birbiri ardına konumlandıracakları santrallerin yeterli su 

bulamayarak enerji üretemeyeceği bilinmesine karĢın, ana amaçlarının enerji üretmek 

olduğunu söylemenin ne kadar gerçekçi olduğu tartıĢma konusudur.  

NT-HES‘ler gibi etkisi büyük olan yatırımların kontrol edilebilmesi projelerin planlama 

kararlarına uygun olması ve yaptırımlara tabi olmasıyla mümkün olabilir. Halihazırda 

NT-HES‘lerin yapım sürecinde planlama evresi sürecin sonuna denk düĢmektedir. 

Mevzuata göre NT-HES yatırımları avan proje üzerinden ruhsat alsalar da imar 

planlarına uygun olma koĢulları vardır. Santrallerin yapılacağı alanlar genelde kırsal 

alanlar olduğundan imar planları bulunmamakta bu nedenle Ġl Özel Ġdareleri tarafından 

imar planları yaptırılmaktadır. Bu planlar ise, planlama disiplininin gerçekte doğru 

bulmadığı, alanı bütünsel değil parçacı bir Ģekilde ele alan bir planlama türü olan mevzi 

imar planları kapsamında yapılmaktadır. Bir diğer husus da imar planı kavramının içeriği 

bakımından enerji yatırımlarının yapılmasına yönelik olmamasıdır. 

Türkiye‘deki planlama kademelenmesinde önemli eksikliklerden biri, mevzuatta havza 

esaslı doğal kaynak planlamasına yer verilmemesi, doğal kaynak planlamasının imar 

mevzuatı yaklaĢımı altında ele alınması, sürdürülebilir kalkınmanın temel girdileri olan 

toprak, su ve havanın korunması ve kirletilmemesi hususunun planlamada yeterli ölçüde 

düĢünülmemiĢ olmasıdır. Bu konuların yeni bir yaklaĢımla planlamada netlikle yer 

almasını sağlayacak düzenlemeler gereklidir. Son yıllarda yanlıĢ enerji politikaları ve 

uygulamalarıyla havza planlamasının önemi artmıĢtır. NT-HES‘ler bir havzada birbiri 

ardına konumlanmakta ve bu projeler bütün olarak değil tek tek değerlendirilmektedir. 

Bunun sonucunda, projelerin inĢaat sırasında ve iĢletmeye baĢladıktan sonrasında 

oluĢacak etkileri çoğalmaktadır. Projeler suyun doğal akıĢını bozmakta, alanın ihtiyacı 

olan suyun kaybolmasına neden olmakta dolayısıyla da ekosistemin sürdürülebilirliğini 

bozmakta, fiziksel ve sosyal çevreyi olumsuz etkilemektedir. Suyun akılcı ve 

sürdürülebilir kullanımı; toprak, orman ve diğer doğal kaynakların katılımcı süreçle 

havza ölçeğinde mekansal ve tüm sektörlerin entegre edildiği bir planlama yaklaĢımıyla 

mümkün olabilecektir. Ayrıca, havzalardaki çevresel sağlık, ekonomik üretkenlik, insan 

faaliyetlerine yönelik koordinasyon ile doğal kaynaklar için oluĢturulan strateji ve eylem 

planları havza ölçeğinde daha kolay entegre edilebilecektir.  

Özetle, son yıllarda izlenen enerjiyle ilgili yeni liberal politikaların sonucunda kurulması 

büyük hız kazanan ve gelecek on yılda binlercesinin daha kurulması planlanan NT-

HES‘lerin mevzi imar planlarıyla çözümlenmesinin mümkün olamayacağı açıktır. Bu 

projelerin havzalardaki sayı, kapasite ve konumlarının üst ve alt ölçekli havza planlarıyla 

verilecek kararlarla belirlenmesi gerekmektedir. Bu çalıĢma ile önerilen, NT-HES‘lerin; 

konumlandığı su havzalarına etkileri bağlamında düĢünülerek, havzaların çevresel ve 

dolayısıyla da ekonomik sürdürülebilirlik koĢulları ve stratejileri dikkate alınarak 

bütüncül yaklaĢımla oluĢturulacak 26 ana havza mekânsal strateji planı ve bunlarla 

iliĢkili olarak yapılacak alt havza/havzalar çevresel geliĢme planlarında ele alınmaları 

gereğidir. 
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Notlar: 

i Bu çalıĢma, KTÜ ġehir ve Bölge Planlama Bölümü 2010-2011 Yılı Bahar döneminde Özlem 

Acil'in, Yrd. Doç. Dr. danıĢmanlığında yürüttüğü Tez 400 Proje-VII dersi kapsamında 

hazırlanan "Nehir Tipi Hidroelektrik Santraller için Planlama YaklaĢımı Önerisi: Rize 

TaĢlıdere Havzası Örneği‖ konulu Bitirme Tezi esas alınarak hazırlanmıĢtır. 
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Öz: Bu makalenin amacı farklı devlet formlarında ve farklı coğrafyalarda kapitalizmin nasıl 

farklı ölçeklenmeleri yarattığı, bunun farklı sektörler ve bölgeler için bile nasıl çeşitlilik 

gösterebildiğini tartışarak mevcut yazına eleştirel bir açılım getirmektir. Bu nedenle bildiri 

literatürde birbirinden ayrı tartışılan kapitalizmin farklı formaları ve yeniden ölçeklenme 

literatürünü bir araya getirerek konuyu geniş kapsamda ele almaktadır. Bu kapsamda yapılan 

yazın taraması ve derinlemesine görüşmeler ışığında Türkiye için neoliberal politikalar 

öncülüğünde kentlerde kalkınmanın tetikleyicisi olarak belirlenmiş bir sektör olarak turizm için, 

Antalya kenti özelinde, devlet-özel sektör ilişkilerindeki ölçeklenme biçiminin nasıl farklı 

biçimler sergilediğini, bunun diğer sektörlerden nasıl farklılaştığını; aynı sektör için aynı kentte 

iki-farklı mikro model turizm kapitalizmini, farklı ölçeklenmeleri nasıl ve ne biçimde ürettiği 

detaylı bir biçimde değerlendirilmektedir. Bulgular Antalya gibi tek bir turizm bölgesinde iki 

ayrı mikro model turizm kapitalizmi olduğunu göstermektedir; anklav turizm kapitalizmi ve 

organize olmayan turizm kapitalizmi. Literatürde bahsedilen çeşitliliğin ötesinde bir form 

sergileyen coğrafyaların nasıl ele alınması gerektiği üzerine bir tartışma ile bildiri 

sonlandırılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: (Yeniden)ölçeklenme, turizm dernekleri, iş sistemleri, devlet türleri, 

turizm kapitalizmi 

 

Abstract: This paper aims to show that there is not only one form of capitalism in one 

geography and in one sector but also there are different trajectories of (re)scaling of state–

business relations. The paper bridges two debates in the literature that generally are very 

isolated from each other, namely those on state (re)scaling and variety of capitalism. Based 

on written documents and in-depth interviews, tourism sector in the case of Antalya tourism 

region is elaborated. In this context, how rescaling of state-business relations differ, how and 

in which way it produces two-micro models of tourism capitalism in one sector (namely 

tourism) and in one city are elaborated in detail. According to the findings, an enclave-

tourism capitalism is distinguished from a disorganized tourism capitalism in Antalya. Based 

on the variety of rescaling and forms of capitalism even in one region and one sector, related 

literature is criticised and possible handling strategies of such variety in different 

geographies are discussed as a conclusive remark. 

Keywords:. (Re)scaling, tourism business associations, business systems, state types, 

tourism capitalism 
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Otuz yılı aşkın bir süredir çoğu gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin politik 

ekonomileri ve dolayısıyla coğrafyaları (neo)liberalleşme ile yüzleşmiştir. 

Neo-liberalleşmenin net tanımı konusunda her ne kadar bir konsensus 

sağlanamasa da, genel terimlerle piyasalaştırma, pazara rekabete açma, 

devletsizleştirme, politik otoritenin devletten özel sermayeye yatay 

transferinin politik otoritenin ulus-üstü ve ulus-altı ölçeklere dikey transferi 

ile ilişkilendirildiği bir sürece gönderme yapmaktadır. Bu süreçte ülkeler 

birbirleriyle benzer olarak ihracat oryantasyonlu büyüme stratejileri 

geliştirmiş, ticaret ve yatırımda uluslararası sermayeye sınırları kaldırmış, 

özelleştirmeler ve kamu-özel ortaklıklarının yolunu açmışlardır. 

Ülkelerin gösterdikleri bu benzer eğilimler, neo-liberalleĢme yollarının bütün ülkeler 

için aynı olduğu anlamına gelmemekte, ülkeler arasında farklılaĢmaktadır. Bu 

konudaki en önemli eleĢtiriler Variety-of-Capitalism yazını ve (yeniden) ölçeklenme 

(Re-scaling) literatüründen gelmiĢtir. Ancak, bu literatürlerin de kendi içinde 

Avrupa merkezli olması dikkati çekmekte, kapitalizmin farklı ulusal formlarının bu 

yeniden ölçeklenmeyi nasıl etkilediği gibi konuların pek dikkate alınmadığı 

gözlenmiĢtir. Sadece (yeniden)ölçeklenme ile ilgili son yazın (Peck ve Theodore 

2007; Brenner 2009a; Brenner ve diğ., 2010), devlet ölçeklenmesindeki aĢağı yukarı 

kayıĢlara vurgu yapsa da, ölçeklerin farklılıklarına yeterince vurgu yapmamaktadır.  

ĠĢte bu makale farklı devlet formlarında ve farklı coğrafyalarda kapitalizmin nasıl 

farklı ölçeklenmeleri yarattığı, bunun farklı sektörler ve bölgeler için bile nasıl 

çeĢitlilik gösterebildiğini tartıĢarak mevcut yazına eleĢtirel bir açılım getirmektedir. 

Bu nedenle, Türkiye için neoliberal politikalar öncülüğünde kentlerde kalkınmanın 

tetikleyicisi olarak belirlenmiĢ bir sektör olarak turizmin, Antalya kenti özelinde, 

devlet-özel sektör iliĢkilerindeki ölçeklenme biçiminin nasıl farklı biçimler 

sergilediğini, bunun diğer sektörlerden nasıl farklılaĢtığı (Anadolu Kaplanları 

örneği) tartıĢmak; aynı sektör için aynı kentte iki-farklı mikro model turizm 

kapitalizmini, farklı ölçeklenmeleri nasıl ve niçin ürettiğini değerlendirmek 

amaçlanmaktadır.  Bu amaçla birlikte gözlemlenen bu farklılık kapsamında ne tür 

çıkarsamalar yapılması gerektiği üzerine bir tartıĢma yürütmek hedeflenmektedir. 

Turizm kapitalizminin farklı biçimlerde ortaya çıkıĢının ve devlet-giriĢimci 

iliĢkilerinin ölçeklenme biçimlerini farklılaĢmasının değiĢik hakimiyet alanlarında 

(territory), değiĢik örgütlenme biçimlerinde ve bu örgütlenme Ģekillerinin devletle 

olan iliĢkilerinde, ölçeklenme biçimlerinde, devlet türleri ve ulusal iĢ sistemlerinde 

değiĢmesinden dolayı teorik bölümde Ģu beĢ baĢlık tartıĢılacaktır. 

 ĠĢ derneklerinin ikili mantık biçimi  

 Kapitalizmin farklı formları ve iĢ derneklerinin farklı rolleri  

 Kapitalizm ve ÇeĢitliliğine iliĢkin yazın, sektörel ve bölgesel çeĢitliliğe vurgu 

 Yeni Devlet Mekanları ve turizm kapitalizmi 

 ĠĢ Derneklerinin sektörel ve alansal farklılaĢma tipolojisi  

Teorik tartıĢmalardan sonra, ikinci bölümde Türkiye‘nin mekan ekonomisini etkileyen 

neo-liberalleĢme süreci tartıĢılacak, üçüncü bölümde ise turizm sektörünün hakim 

olduğu Antalya turizm kenti üzerinden neoliberalleĢme süreciyle beraber gözlenen 
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turizm kapitalizminin turizm mekanları nasıl farklı olarak etkilediği, devlet-giriĢimci 

iliĢkilerinin gösterdiği farklı ölçeklenme biçimlerinin sebepleri eleĢtirel olarak yeniden 

ele alınmıĢ teorik tartıĢma baĢlıkları kapsamında değerlendirilecek, mekana etkileri 

tartıĢılıp, bu kapsamda geliĢen sosyo-mekansal oluĢumların ekonomik ve çevresel 

getiri ve götürüleri tartıĢılıp, mekansal müdahale biçimlerinin nasıl olması gerektiği 

değerlendirilmektedir. 

Bu amaçla yapılan kalitatif çalıĢma hem ikincil verileri (yazılı dokümanlar, kurum 

raporları vs.) hem de birincil verileri (derneklerle yapılan yüzyüze görüĢme ve telefon 

anketini) kapsamaktadır. Derneklerle ilgili ana evrenin saptanmasında STGM(2009) 

veritabanı kayıtları kullanılmıĢ ve bu kapsamda farklı ölçeklere (yerel, il, bölge ve 

ulusal) hitap eden yaklaĢık 25 turizm derneği belirlenmiĢ, 10 tanesi ile yüz-yüze 

görüĢme, 15 tanesi ile de telefonla görüĢme yöntemi uygulanarak derneğin yapısı, 

türü, üyelik mantığı ve farklı düzeylerdeki turizm kurumları ve dernekleri ile iliĢkileri 

ve planlama stratejileri ortaya çıkarılmaya çalıĢılmıĢtır. 

1. İş Dernekleri, Kapitalizm Formları ve Devletin Yeniden Ölçeklenmesi 

1.1. İş Dernekleri 

ĠĢ dernekleri üyelerinin ihtiyaçlarını karĢılamak için muhataplar ve de rakipleri 

(Devlet, iĢçi örgütleri, sendikalar, organize tüketici ve üreticiler) arasında aracılık 

yapan organizasyonlardır. Bu derneklerin hem üyelerinin birlikte eylem sorunlarını 

çözme hem de taleplerini ve haklarını rakiplerine karĢı savunma problemi vardır. Bu 

nedenle iĢ derneklerini incelerken var olan ikili mantık biçimini değerlendirmek 

gerekmektedir; üyelik mantığı ve etki mantığı (Schmitter ve Streeck 1999). 

Üyelik mantığından baĢlarsak, çoğu kapitalist ülkede firmaların iĢ dernekleri çatısı 

altında örgütlendiği gözlenmesine rağmen, firmalar için kollektif olarak eyleme 

geçmeye çalıĢmak pek mantıklı gelmemektedir. Bunun nedeni ilk olarak tutsak ikilemi 

problemi yani firmaların tekil hareket etme (enformel ağları kullanma vs. gibi) 

eğilimidir (Olson, 1965). Ġkincisi ise çoğu Marksist (Offe 1984; Przeworski 1985; 

Przeworski ve Wallerstein, 1988) ve Neo-pluralist‘in de (Lindblom, 1977) iddia ettiği 

gibi iĢ derneklerinin devletten bir Ģeyi talep etmek için organize olmalarına gerek 

olmadığı, devletin bunu zaten sağlayacağı görüĢüdür
i
. Üçüncü problem ise ilgi 

çeĢitliliğini yönetme problemidir. Aynı pazara hitap eden firmaların ilgileri çeĢitlenir 

çünkü aynı zamanda birbirleriyle yarıĢmaktadırlar. Bu nedenle aynı pazara hitap eden 

firmaları kolektif olarak bir araya getirmek farklı pazara hitap eden firmalara kıyasla 

daha da güçleĢmektedir (Malmberg ve Maskell, 2002). Firmalar büyüklüğüne, 

ürününe, satıĢlarına, pazarına göre de kendi içlerinde farklılaĢmalarının yanında 

endüstri olarak da farklı ilgilere sahip olabilmektedirler. Örneğin turizm endüstrisinde 

gözlendiği gibi firmalar komposit karaktere sahip olabilmekte; hitap ettiği kitleye göre 

(iç ve dıĢ turizme) tur operatörleri, havayolu Ģirketleri, farklı büyüklükteki otellerin 

ilgileri de tamamen farklılaĢabilmektedir (Shaw ve Williams 2004: 203–4). 

Durum böyleyken neden iĢ dernekleri oluĢmakta, birlikte hareket etmek 

istemektedirler ? Nasıl kollektif hareket ederek baĢarıya ulaĢmaktadırlar? Elster‘e göre 

(2007: 395–9) bunun 3 temel cevabı vardır. Ġlk olarak aktörlerin karmaĢık bir 

motivasyona sahip olması ortak eyleme itmektedir. Ikinci olarak aynı aktörler aynı 

ortak eylem problemi ile karĢılaĢtıklarında bu ortak eylemi iĢbirliği yaparak 

tekrarlamak istelemektedir. Üçüncü olaraksa, ortak eylemin baĢarılı olması için 
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dıĢarıdan bir kurum ya da örgütün (örneğin devletin) üye olanları ödüllendirmesi ve 

üye olmayanları cezalandırması gibi yaptırımlarıdır. 

Etki mantığında (Logic of Influence) ise üyelik mantığı ile bağlantılı olarak, iĢ 

dernekleri üyelerinin taleplerini dile getirerek devletten ve diğer derneklerden imtiyaz 

elde etmeye çalıĢmaktadır. Bazen de devlet iĢ derneklerine çeĢitli kaynaklar 

(subvansiyonlar, üyelik zorunluluğu, monopollük) ve yasal güç (endüstriler arası 

yarıĢmayı düzenleme, üye-tüketici ve sağlayıcı iliĢkilerini düzenlemesi, iĢçi birlikleri 

ile sosyal güvenlik politikaları, çevre ve koruma politikaları, planlama politikaları) 

vererek daha önce de vurgulandığı gibi ekonomik hedeflere ulaĢmada firmalara olan 

bağımlılığını ve destek ihtiyacını göstermektedir. 

Görünen o ki firmaların ortak eylem problemi, devletin iĢ derneklerine sağladığı 

kaynaklar aracılığıyla daha kolay çözülmektedir. Ancak bu durum devlet türüne göre 

de değiĢim göstermektedir. Örneğin korporatist devletlerde ortak eylemin baĢarısı 

daha baĢarılı olma eğilimindeyken, mesafeli ve baskın-kalkınmacı devletlerde daha 

azdır (ErkuĢ-Öztürk ve Terhorst, 2011). 

1.2. Kapitalizmin Formları ve İş Dernekleri  

ĠĢ dernekleri kapitalizmin farklı ulusal formlarında farklı roller oynamaktadır. Bazı 

ülkelerde bulunmazken, bazılarında bir baskı grubu rolünü üstlenmekte (örneğin 

Amerika ve Ġngiltere), bazılarında ise (örneğin Avrupa ülkeleri) korporatist çerçevenin 

bir parçasını oluĢturmaktadırlar.  

Kapitalizmin ÇeĢitliliği ‗Variety of Capitalism‘  (VoC) Okulu, pazar ekonomilerinin 

farklı ekonomik yönetiĢim modları ile koordine edildiğini iddia etmektedir. Bunların 

pazar, devlet, toplum, ağ, ĢirketleĢtirilmiĢ hiyerarĢiler ve dernekler (iĢ dernekleri, iĢçi 

birlikleri) biçiminde gözlendiğini,  ve aslında kapitalizmin ulusal formlarının bu farklı 

ekonomik yönetiĢim modlarının bir karıĢımı olduğunu savunmaktadırlar. ĠĢ dernekleri 

ile ilgili VoC Okulunun fazla bir tartıĢması olmasa da, temelde iĢ derneklerinin 

ülkelere göre değiĢim gçsterdiğini ve kendi içinde tutarlılık gösteren çok geniĢ 

ekonomik koordinasyon mod setlerinin bir parçası olduğunu kabul etmektedir. Richard 

Whitley‘in çalıĢmaları bu kabulü anlamada yardımcıdır.  

Whitley (1999; 2007) iĢ sistemlerinin, ister ulusal ister ulus-altı olsun, sahiplik 

eĢgüdümü (ownership integration) ve ortaklaĢa eĢgüdüm (alliance integration) gibi 

birbirinden farklılaĢan ekonomik koordinasyon yolları açısından farklılaĢtıklarını 

belirtmektedir. Derece ve kapsam olarak sahiplik eĢgüdümü ve ortaklaĢa eĢgüdüm 

kendi içinde farklılaĢmaktadır. 

DüĢük seviyeli ortaklık eĢgüdümünün olduğu iĢ sistemlerinde (parçalı ve bölünmüĢ iĢ 

sistemi (ABD ve Ġngilterede büyük firmalar) ve bütünleĢmiĢ holdingler (Kore 

Ģabolleri) firmalar hem otoritesini paylaĢmak istemez hem de iĢbirliği yapmak 

istemezler. Bu örneklerde iĢ derneklerinin rolü çok yoktur.Yüksek seviyeli ortaklık 

eĢgüdümünün olduğu iĢ sistemlerinde ise (iĢbirliğine dayalı (Almanya) ve devlet 

eĢgüdümlü (Japonya) ve koordineli endüstriyel bölge (Ġtalya)), otoritenin paylaĢıldığı 

iĢ dernekleri ve firmalar arası iĢbirlikleri gözlenebilmektedir. Ancak bu modeller ideal 

modeller olup, farklı ulus ekonomilerinde farklı kombinasyonlarda gözlenebildiği 

belirtilmelidir. ĠĢ derneklerini destekleyen ve belli bir güç veren ülkelerde iĢ 

derneklerini desteklemeyenlere kıyasla ortaklaĢa eĢgüdümün artması bu nedendendir. 
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1.3. Kapitalizmin Çeşitliliği Yazını „Variety of Capitalism‟ (VoC): Sektörel ve 

Bölgesel Çeşitliliğe Vurgu 

Hollingsworth ve Boyer (1997) dıĢında, önceki VoC yazını ulus ölçeğine fazla 

odaklanarak kapitalizmin farklı formlarındaki özel sektörel ve bölgesel çeĢitliliği 

görmezden gelmiĢtir (Hall ve Soskice, 2001; Amable, 2003). VoC Okulunun temel 

tezinin kapitalizmin ulusal formlarının küresel ortamda kalıcı devamlılığı olduğu 

Ģüphe götürmemektedir. Çoğu kapitalizm ulusal formunun Dünya savaĢı sonrası 

ortaya çıktığı düĢünüldüğünde, politik-ekonomik kurumların da ulus ölçeğinde 

olduğu bu dönemde ekonomik ilgi grupları da devlet politikalarını etkilemek için 

ulus ölçeğinde örgütlenmiĢ ve çoğu savaĢ sonrası kurum da Bretton-Woods sistemi 

etkili iken kurulmuĢtur. Bunun sonucunda ulus ekonomileri finansal olarak izole 

edilmesi Keynesyenizmin yükseliĢini hazırlamıĢtır. 

VoC yazını ulus ölçeğine verdiği önemin yanında, ekonomik coğrafya 

literatüründeki tartıĢmaları da büyük bir ölçüde ihmal etmiĢtir.  Bu nedenle de 

küresel dönemde firmaların rekabetinin bölgesel ve küresel seviyede hem kapsam 

hem de derece olarak yüksek ölçüde ortaklaĢa eĢgüdüme bağlı olduğunu savunan 

ekonomik coğrafya literatürünü görmezden gelmiĢtir. Fakat ekonomik coğrafyacılar 

da bölgesel ve küresel ölçekteki ortaklaĢa eĢgüdümdeki artıĢı sağlarken bunu nasıl 

ulusal kurumlarla iliĢkilendireceği konusunu ihmal etmiĢlerdir (Gertler, 2003; Wolf 

ve Gertler 2004; Peck ve Theodore, 2007). Bir bakıma hem VoC yazınında hem de 

ekonomik coğrafya yazınında karĢılıklı bir ihmal ediĢ durumu gözlenmiĢtir. 

BeĢ yıldan fazla bir süredir VoC yazını sektörel ve bölgesel farklılıklara daha fazla 

odaklanmaya baĢlamıĢdır (Crouch, 2005; Morgan ve diğ., 2005; Deeg ve Jackson, 

2007; Crouch ve Voelzkow, 2010). Bölgesel ve sektörel farklılıkların ilk vurgusu 

ulusal belirleyici iĢ sistemlerini belirleyenin devlet türlerindeki farklılaĢma olduğunu 

iddia eden Whitley tarafından gelmiĢtir. Ona göre devletlerin ekonomik büyümeyi 

koordine etme derecesi arasında birçok farklılıklar bulunmaktadır ve iĢ sistemlerinin 

bölgesel ve sektörel olarak gösterdiği çeĢitlik devletlerin türlerine göre 

tanımlanabilir. Örneğin mesafeli devletler (arm‘s length states) ekonomik 

geliĢmenin yönetimi ve koordinasyonuna mesafelidirler. Yasal sisteme ve resmi 

kurumlara güven daha fazla olup, iĢbirlikleri ve sendikalara teĢvikleri sınırlıdır. 

Basın Kalkınmacı (dominant developmental state) olan devletler ise büyüyen 

sanayileri desteklerler (ucuz kredi vs.). Sanayi kuruluĢları devletin kurumları gibi 

çalıĢmakta olup, devlet büyük firmaların patronları ile iĢbirliği içindedir ve diğer 

küçük firmalar ihmal edilmektedir. Ekonomik geliĢime olan katılım yüksek, 

iĢbirliklerine aktif teĢvikleri ve sendikalaĢma sınırlıdır. Derneklere otoritesini 

tehlikeye atacağı düĢüncesi ile süpheci yaklaĢmaktadırlar. Seçici sanayi 

politikalarından dolayı da koordinasyonu sektörel çeĢitlilik göstermektedir. 

ĠĢ Korporatist (business corporatist) olan devletler ise ekonomik geliĢmeye görece 

katılırlar. Bunu da iĢ derneklerine destek ve güç vererek yapmaktadırlar. Ancak 

sendikalaĢma sınırlıdır. Devlet büyük Ģirket ve kuruluĢlarla yakın çalıĢmada ve yetki 

paylaĢımında bulunmaktadır. Kapsayıcı Korporatist Devletlerde (inclusive 

corporatist states) ise gerek ekonomik geliĢime katılım, gerek iĢbirliklerine teĢvik 

gerekse de sendikalaĢma önemli ölçüde yüksektir. Diğer firmalarla devletin yetki 

paylaĢımı olsa da ulus ölçeği hakimdir. 
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Her ne kadar Whitley iĢ sistemlerindeki bölgesel ve sektörel değiĢikliklerin devlet 

türünüe göre değiĢtiğini iddia ederek bir basamak ileri gitse de, halen coğrafya 

konusunda zayıf kalmaktadır. Aslında farklı devlet türlerinin (formlarının) 

ekonomik büyüme stratejileri, devletin mekansal stratejileri (State Spatial Strategies) 

ile iç içe geçmektedir. Devletin mekansal stratejileri devletin ölçeklenme ve 

hakimiyet alanının organizasyonunda meydana gelen değiĢimlerle sıkı iliĢkilidir. Bu 

nedenle farklı devlet türleri hem mekansal stratejilerinde, hem de ölçeklenmesinde 

birçok çeĢitlilik göstermektedir. Neil Brenner‘ın (2004: 68–113) devletin mekansal 

stratejileri, projeleri, hakimiyet alanı ve ölçeklenmesine iliĢkin geliĢtirdiği teorik 

çerçeve coğrafya bağlamında yazına önemli bir katkı yapmaktadır. 

1.4. Neil Brenner‟ın çerçevesi : Devlet Mekansal Stratejileri ve Projeleri 

Devletin mekansal stratejileri (sosyoekonomik hayatta devletin coğrafyaya olan 

müdahalesi) ile devletin mekansal projelerinin (devletin hakimiyet alanı 

organizasyonu ve yönetsel farklılaĢma coğrafyaları) her ikisi de hem bir ölçek 

boyutu hem de bir alansal boyuta sahiptir. Devlet mekansal projelerinin ölçek 

açısından iki uç boyutu bulunmaktadır; merkezileşme ve desantralize olma. Alansal 

açıdan da yönetsel birlik (administrative uniformity) ve yönetsel uyarlama 

(administrative customization) (alan bazlı kurumsal düzenlemeler ve hizmet 

sağlama) Ģeklinde iki boyutu vardır. 

Devlet mekansal stratejilerinin ölçek açısından iki uç boyutu ölçeksel teklik (scalar 

singularity) ve  ölçeksel çokluk (scalar multiplicity) olarak tanımlanmaktadır. 

Alansal açıdan iki uç boyutu ise sosyo ekonomik eylem ve yatırımların eşitlenmesi 

(equalizing) ve toplanması (birikmesi) (concentrating) Ģeklindedir. Devlet 

merkezileĢtikçe, yönetsel bir birlik gösterdikçe, politik-ulusal kurumları da ulusal 

ölçekte olacak ve devlet mekansal stratejileri de ulusal ölçekte yer alıp mekansal 

eĢitleme stratejilerine yönelinecektir. 

Bu tartıĢma bize devlet ve firma iliĢkileri için bize neyi göstermektedir? ‗Yeni devlet 

mekanları‘ oluĢumunun çeĢitlilik gösterdiğini ve bu çeĢitliliğin oluĢumunda devlet 

türlerinin, kapitalizmin ulusal formlarının ve iĢ sistemlerindeki değiĢimin etkili 

olduğunu göstermektedir. Devletlerin ekonomik kalkınmaya katılma Ģekli, ve bunu 

iĢ dernekleri ile birlikte yapıp yapmaması değiĢim göstermektedir. ĠĢ korporatist ve 

kapsayıcı korporatist devletlerde ekonomik kalkınma için iĢ dernekleri ile iĢbirliği 

yapma daha fazla gözlenirken, mesafeli devletlerde bu daha az gözlenmektedir. 

Devlet türleri ile kısmen ilgili olsa da, kapitalizmin formları ile iĢ sistemleri arasında 

da ciddi farklılıklar bulunmaktadır. Örneğin iĢbirlikçi ve yüksek koordineli iĢ 

sistemlerinde ulusal iĢ dernekleri düĢük seviyeli ortaklaĢa eĢgüdümün olduğu 

devletlere kıyasla daha önemli bir role sahiptir.  

Devlet ne kadar merkezileĢmiĢ ise politik-ulusal kurumlar da o kadar fazla ulusal 

seviyede örgütlenmekte ve dolayısıyla devlet mekansal stratejileri de o kadar ulusal 

ölçekte belirlenmektedir. Ancak ekonomik aktörler her zaman baskın ulusal 

kurumlara kendilerini adapte etmeyip post-fordist süreçte ve yerelde kendi 

çözümlerini aramaya baĢladıklarında; yerel devlet kurumları ile ne kadar baĢarılı 

iĢbirliği yapar ve yerel devlet mekanları ve stratejileri oluĢtururlarsa, ölçeklenme 

yukarıdan aĢağı bir sürecin değil aĢağıdan yukarı bir sürecin sonucu olacaktır. 

Ölçeksel çoklukla geliĢen bu süreçte, alansal açıdan mekansal birikim ve 
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yığılmaların hakim olduğu devlet mekansal stratejileri gözlenirken, devlet mekansal 

projelerinde ise ölçeksel açıdan desantralize olma, alansal açıdan da yönetsel 

uyarlama gözlenecektir. Bu durumda yeniden ölçeklenen sadece devlet değil, iĢ 

derneklerinin hakimiyet alanının (territorial organization of business associations) 

organizasyonudur da aynı zamanda. 

2. Türkiye‟nin Neoliberalleşme Adımları 

Türkiye her ne kadar batılı geliĢmiĢ ülkelerle ve geç sanayileĢen ülkelerle benzerlik 

gösteren özellikler sergilese de, bir o kadar da farklılık sergilemektedir. Otuz yılı 

aĢkın süredir neo-liberalleĢme süreci ile de gösterdiği iliĢki de buna benzerdir. Çoğu 

diğer ülkelerde olduğu gibi savaĢ sonrası dönemdeki baskın örgütlenme ölçeği 

ulusal olmuĢ ve 1963-1980 arası izlenen ithal-ikameci kalkınma politikası da bu 

ölçeğin üretilmesine katkıda bulunmuĢtur. Bu modelde devletin ekonomiye 

müdahalesi belirleyici olmuĢ, sanayileĢmeyi teĢvik artmıĢ ve bu kapsamda BeĢ 

Yıllık Kalkınma Planları üretilmeye baĢlanmıĢtır. Bu dönemde devlet, ilk bakıĢta 

baskın kalkınmacı devlet modeli nitelikleri sergilemektedir. 

Kamu kurumlarının bazı politik kararları uygulamadaki baĢarısızlığı, kırılgan ve 

siyasallaĢmıĢ bir devlet yapısı, sınırlı bir devlet kapasitesi oluĢumu tutarlı ve uzun 

vadeli bir sanayileĢme politikası izlemesini engellemiĢ ve bu durum baskın 

kalkınmacı devlet özelliği ile zıtlık göstermiĢ, iĢadamları için de belirsizlik durumu 

oluĢturmuĢtur. ĠĢadamlarını kontrol etmek amacıyla kurulan iĢadamı dernekleri 

(zorunlu üyelik vs, 1970 sonrası), gönüllü iĢ derneklerin devlet otoritesini zayıflatır 

düĢüncesiyle kurulmasına izin verilmeyiĢi, zayıf örgütlenme kapasitesi ve zayıf sivil 

toplumu Türk devletinin iĢ korporatist devlet özelliği de sergilemesine neden 

olmuĢtur (Buğra, 1994). 

1980 sonrası dönemde ihracat oryantasyonlu kalkınma modeli uygulanmaya 

baĢlanmasıyla enflasyon ve borçlardaki artıĢ, IMF ve Dünya Bankasına bağımlılık 

neo-liberal ekonomik koĢullara uyumu getirmiĢ, Avrupa Birliği gibi ulus üstü 

kurumlara olan bağımlılık yukarı doğru ölçeklenen bir ekonomi ve devleti 

beraberinde getirmiĢtir. Böylelikle ulus ölçeği görelileĢmeye baĢlamıĢtır. Bu 

dönemde devlet bir taraftan neo-liberalleĢme ile uyumlu mesafeli devlet özelliği 

diğer taraftan iĢ korporatist devlet özelliği (özellikle turizm sektörü özelinde) 

göstermeye baĢlamıĢtır. 

Özellikle 2000 sonrasında, DemokratikleĢme tartıĢmaları kimlik ve farklılaĢma 

politikaları, popülizm, 2001 krizi, AB üyelik süreci vs. devletin baskın 

pozisyonunun gitgide aĢınmasına nedne olmuĢ, bu durum sivil toplumun 

örgütlenmesini, yeni derneklerin kurulmasını (Sanayici ve ĠĢadamları Dernekleri-

SĠAD‘lar vs) ve iĢ birliklerinin kurulmasını tetiklemiĢtir (Keyman ve ÖniĢ¸ 2007: 

280–1). 

Neo-liberalleĢme süreci Türk mekan ekonomisini de etkilemiĢtir. Her ne kadar 

Ġstanbul‘un hakim pozisyonu çok değiĢmese de, ihracat oryantasyonlu ekonomik 

kalkınma Türkiye‘de periferide Anadolu Kaplanları olarak tanımlanan yeni sanayi 

odaklarının (Çorum, Denizli, Gaziantep, KahramanmaraĢ, Konya gibi) geliĢmesini 

tetikleyip, küçük ve orta ölçekli iĢçi yoğun imalat sektörünün geliĢmesini sağlarken 

(Eraydın, 2002 ; Özar, 2009), güneyde de turizmin sektörel anlamda Antalya 

kentinde patlamasına neden olmuĢtur. Antalya‘daki turizm geliĢimi ve Anadolu 
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Kaplanları‘nın ekonomik olarak mekansal geliĢimi aĢağı doğru ölçeklenen 

(downward re-scaling of the economy) bir ekonominin göstergesi olmuĢtur. Peki 

ekonomideki bu aĢağıdan yukarı ölçeklenme devletin yeniden ölçeklenmesi ile mi 

iliĢkilidir? Organize olan iĢ dernekleri ilgileri ile devletin arasında bir aĢağıdan 

yukarı ölçeklenme iliĢkisi var mıdır ? ĠĢ derneklerinin oluĢumunda bu aĢağıdan 

yukarı ölçeklenme sürecinin etkisinin var mıdır ? 

Bu soruların cevabı Anadolu Kaplanları için böyle olmuĢtur. ĠĢ derneklerinin yerel 

politika ağları oluĢumunda ve yerel devlet birimlerinin aktif rol oynaması Anadolu 

Kaplanlarının oluĢumunda etkili olmuĢtur (bkz Bayırbağ, 2010). Ancak bu süreç 

Antalya‘da turizm merkezlerini öne çıkmasında daha farklı bir biçimde ortaya 

çıkmıĢ ve de farklılaĢmıĢtır. Bu makale de tam da bu noktada neo-liberalleĢme 

süreciyle devlet-özel sektör iliĢkilerinin yeniden ölçeklenmesinde sektörel anlamda 

farklılıkların nasıl etkin olduğunu turizm sektörü özelinde tartıĢmayı amaçlamakta, 

aynı sektör içinde ve aynı kentte bile iki-farklı mikro model turizm kapitalizmini, 

farklı ölçeklenmeleri nasıl ve niçin ürettiğini sorgulamaktadır.      

3. Turizm Gelişiminde Devletin Lider Rolü 

Çoğu geliĢmekte olan ülkede olduğu gibi (Desforges, 2000 ; Brenner, 2005) Türkiye 

de, devlet turizmin geliĢiminde lider rolü oynamıĢtır. Ġthal ikameci kalkınma 

döneminde, turizm kalkınma için anahtar sektörlerden biri olarak seçilmiĢ ve bu 

kapsamda BeĢ Yıllık Kalkınma Planlarına konu edilmiĢ, DPT ve Turizm ve Tanıtma 

Bakanlığı iĢbirliğinde Turizm Mastır Planı yapılmıĢ, Turizm Bankası kurulmuĢ, 

Dünya Bankasından krediler alınmıĢ, Turizm Bakanlığı önderliğinde beĢ yıllık 

planlarda büyüme hedefleri belirlenmiĢ ve  bu kapsamda Marmara, Ege ve Antalya 

odaklı bölgeler turizm büyüme kutupları olarak belirlenmiĢtir.  

1980‘lerle birlikte neoliberal politikaların etkisinde turizme verilen önem daha da 

artmıĢ, Turizmi TeĢvik Yasası çıkarılmıĢ (2634 Sayılı Yasa), bu kapsamda 

geliĢtirilmesi planlanan turizm merkez ve bölgeleri tanımlanmıĢtır. Herhangi bir 

belediyeye ait olmayan, geliĢtirilmesi tanımlanmıĢ turizm merkezlerinde turizm 

altyapı birlikleri (GATAB- Güney Antalya Turizm Altyapı Birliği, MATAB- 

Manavgat Turizm altyapı Birliği) devlet desteği ile kurulmuĢtur. Bunun dıĢında 

turizmin zamanla hızla büyümesiyle devlet ulusal ölçekte ve yerel ölçekte turizm 

dernekleri kurmaya baĢlamıĢtır. 

Devlet ulusal ölçekte kurduğu turizm dernekleri ile üyeliği zorunlu kılarak bir 

bakıma ortak eylemi sağlamada üyelik mantığı problemini çözmüĢtür. Zamanla 

ortaya çıkan turizm dernekleri devletin turizm politikasını uygulamasında önemli bir 

yardımcı role sahip olmuĢ, bu eğilimi ile de devlet zamanla iĢ-korporatist yapı 

sergilemeye baĢlamıĢtır. 

Turizmin komposit yapısından dolayı birçok altsektörden oluĢması (seyahat acentaları, 

oteller, tur rehberleri vs.) turizm örgütlenmesine de yansımıĢ ve bağımsız birçok turizm 

derneği kurulmuĢtur. Tek bir turizm derneğinin olmaması, otellerin ancak bir federasyon 

altında örgütlendiği (Turofed), seyahat acentalarının da ayrı olarak birlik halinde 

örgütlendiği (Tursab gibi.) bağımsız bir yapıyı ortaya çıkarmıĢtır. Bu durum iĢ 

derneklerinin turizmde sektörel anlamda güçlü bir çeĢitlilik gösterdiğinin kanıtı olmuĢtur. 

Bunlara ek olarak daha sonra turizme belli ilgi gruplarının da dahil olduğu büyük turizm 

yatırımcı birlikleri (TTYD, MNG holding, ÖztaĢ Holding) kurulmaya baĢlanmıĢtır.  
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Turizm iĢ dernekleri sektörel açıdan birbirinden bağımsız bir yapı sergilemekle 

beraber, neoliberal dönüĢümle birlikte ölçek açısından hem mekansal anlamda hem 

de iliĢki düzeyi anlamında bir katmanlaĢma (layering) sürecine girmiĢtir. 

Türkiye‘nin turizmi geliĢtirmek için neoliberal süreçte izlediği alan tanımlama 

giriĢimi ve bu geliĢimi sağlamada iĢ derneklerine verdiği aktif rol ile iĢ korporatist 

özelliği, baskın kalkınmacı devlet özelliğini biraraya getirerek bir sentez oluĢturduğu 

söylenebilir.  

4. Antalya‟nın Turizmde Çarpıcı Yükselişi 

Kırk yılı aĢkın bir süredir Antalya, çoğunluğunu yabancı turistin oluĢturduğu son 

yıllarda yaklaĢık dokuz milyondan fazla turist çeken kent olarak Türkiye‘deki en 

önemli kitle-turizm merkezi olmuĢtur. Bu çarpıcı turizm geliĢimi kıyı boyunca 

kesintisiz bir kitle turizm yapılaĢması yaratarak Antalya kent merkezi ile diğer 

ilçeleri (Kemer, Antalya Merkez, Aksu, Belek, Manavgat, Side ve Alanya) birbirine 

mekansal olarak kesintisiz bağlayarak bir turizm kent bölgesi oluĢumunu 

sağlamıĢtır.  

Antalya‘da gözlenen turizm kentleĢmesi; kum-deniz-güneĢ turizmi odaklı kitle 

turizmi karakteri sergilemesiyle, aĢırı nüfus ve iĢgücü çekmesiyle, esnek iĢgücü 

pazarıyla (güvencesiz çalıĢan iĢgücü pazarı, geçici iĢçiler vs), geliĢtiricilerin 

(yatırımcı ve müteahhitlerin) entegre tatil kompleksleri ve geniĢ çekim 

komplekslerine (golf alanları, tema parkları, marinalar vs.) olan geniĢ yatırımları 

Mullins‘in (1991) turizm kentleĢmesi tanımına yakın bir özellik sergilemektedir. Bu 

özelliklerin yanısıra Antalya‘daki çarpıcı turizm kentleĢmesi iki-mikro model turizm 

kapitalizmi örneği sergilemektedir. Ġlki Britton‘un (1982) tanımıyla bazı noktalarda 

benzerlik gösteren, devletin yasa ile tanımladığı turizm geliĢim alanları, ve teĢvik 

ettiği kompartmentalize ve iĢbirlikçi iĢ sistemi ile geliĢen yeni devlet mekanları, yani 

Anklav turizm geliĢim alanlarıdır. Ġkincisi ise organize olmayan turizm kapitalizmi 

(Offe, 1985) sergileyen kendiliğinden geliĢen turizm alanları olup, daha kırılgan ve 

proje odaklı bir turizm iĢ sistemi yapısı sergileyen turizm mekanlarıdır. Bu iki 

turizm kapitalizminin gözlendiği mekan aĢağıda da detaylı tartıĢıldığı üzere farklı bir 

Ģekilde devlet-özel sektör ölçeklenme iliĢkisi sergilemektedir. 

4.1. Anklav Turizm Kapitalizmi 

Turizmle ilgili bakanlık bu alanlarda turizmi geliĢtirmek için Antalya‘da mekansal 

olarak seçici bir strateji uygulamıĢtır. Bakanlığın Spesifik Mekansal Stratejisi 

kapsamında özellikle Turizm Teșvik Yasası ile birlikte, tanımlanan turizm bölgesi 

ve turizm merkezlerinde yatırım yapmak isteyen turizm girișimcilerine büyük 

teșvikler verilip, alan tahsisleri sağlayanarak bu alanlara üst düzeyde turist çekmek 

amaçlanmıștır (Tosun ve diğerleri., 2003 ; Kuvan, 2005). Bu kapsamda yerli ve 

yabancı turistlere 25.000 yataklık kapasite sunmak üzere planlanan Güney Antalya 

Turizm Gelișim Projesinde, iki plan değișikliği sonucu 1995 yılında 62 bin, 2000 

yılında 65 bin yataklık bir kapasiteye ulașılmıș ve toplam kapasitenin yüzde 80 

oranında dıș turizme hizmet etmesi amaçlanmıștır. Projenin bașarılı bir șekilde 
uygulanması için merkezi yönetim tarafından her türlü önlem alınmıștır. Benzer 

șekilde, Belek Turizm Kalkınma Projesi kapsamında 20.250 yatak kapasitesi ve Side 

Turizm Kalkınma Projesi kapsamında ise 50.000 yatak kapasitesi geliștirilmesi 

öngörülmüș ve zaman içinde bu bölgelerde gözlenen turizmdeki hızlı gelișme ile 
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öngörülen yatak kapasitesi așılmıștır (ErkuĢ-Öztürk, 2009). Kamu arazilerinin ve 

orman alanlarının turizm yatırımlarına 49 ve 99 yıllığına tahsisi, vergi indirmleri, 

elektrik, su ve gaz için sağlanan indirimler, turizm projeleri maliyetinin %40‘ının 

karĢılanması, yapı yapma esneklikleri ve %20‘ye kadar yabancı personel çalıĢtırma 

turizm firmalarının artıĢını sağlamak için verilen teĢvikler olmuĢtur (Düzgünoğlu ve 

Karabulut, 1999: 12; Kuvan, 2005). 

Bunlara ek olarak turizm merkezlerinde kamu yatırımı yapmak amacıyla ilk olarak 

turizm altyapı dernekleri ve daha sonraları turizm yatırımcı birlikleri kurulmasını 

merkezi yönetim desteklemiĢtir. Her iki dernek türü de arazi kullanım ve altyapıyı 

sağlamak amacıyla kurulmuĢ olup, merkezi hükümetle güçlü iliĢkiler 

gerçekleĢtirmektedir, ancak dernek (birlik) yapısı farklılık sergilemektedir. Ġlk 

turizm altyapı birliği, Kemer‘de Güney Antalya Turizm Gelișim Projesi kapsamında 

altyapıyı tesis etmek amacıyla kurulan GATAB‘dır. Daha sonra Manavgat ilçesinde 

MATAB kurulmuĢtur. Bu altyapı birlikleri yarı-kamu statüsünde olup üyelik 

zorunlu kılınmıĢ, merkezi hükümet, yerel kamu kurumları, belediyeler ve 

giriĢimcilerle kuvvetli bir iĢbirliği gözlenmektedir (ErkuĢ-Öztürk, 2008; ErkuĢ-

Öztürk, 2011). Bu altyapı birlikleri daha önce belediyenin kurulamadığı nüfus 

yoğunluğu çok az yerlerde turizmi geliĢtirmek amacıyla kuruldukları için, turizmin 

geliĢmesiyle alanın nüfus çekmesiyle birlikte belediye haline gelebilmiĢ ve zamanla 

kurulmuĢ olan altyapı birlikleri belediyelerle ortak bir iĢbirliğiyle altyapı yapma 

görevini üstlenmiĢlerdir. 

Turizm yatırımcı birlikleri de, altyapı birliklerinde olduğu gibi zorunlu üyelik ve 

merkezi yönetimle olan güçlü iliĢkilerle tanımlanan turizm merkezlerinin altyapısını 

geliĢtirme görevi üstlenmiĢlerdir. Ancak altyapı birliklerinden farklı olarak özel 

Ģirket statüsüne sahip yatırımcı birlikleridir. Antalya turizm kenti olarak Türkiye‘de 

ilk yerel yatırımcı birliklerinin kurulduğu (BETUYAB-Belek Turizm Yatırımcıları 

Birliği, LATUYAB-Lara Turizm Yatırımcıları Birliği, KUYAB-Kundu Turizm 

Yatırımcıları Birliği gibi) kentdir. Merkezi yönetimin turizm alan merkezlerini 

sağladığı, özel yatırımcı birliklerin de finansör olduğu karĢılıklı bir iliĢki 

gözlenmektedir. BETUYAB bir Ģirket yapısı ile kurulmuĢ yatırımcı birliği olarak 

karĢımıza çıkan en baĢarılı turizm yatırımcı birliği olmuĢtur. Kültür ve Turizm 

Bakanlığı ile güçlü iĢbirliği ve büyük firmaların hakim olduğu üyeleri ile mali 

anlamda sorun yaĢamayan ve yerel-ulusal-küresel ölçekte baĢarılı projelere imza 

atmıĢ ve ödüllere layık görülmüĢ bir turizm yatırım birliğidir. Bu kapsamda Belek 

turizm merkezinde altyapının geliĢimini sağlamıĢ, kanalizasyon ve vektörle 

mücadele projeleri geliĢtirmiĢ, endemik bitki bahçeleri, özel kuĢ parkları, golf 

alanları, spor merkezleri (yerli ve yabancı futbol klüplerinin eğitim için kullandığı 

futbol sahaları) kurmuĢtur. Ulusal ve uluslararası (Dünya Çevre Koruma Örgütü) 

örgütlerle ortaklaĢa gerçekleĢtirdiği çevreci projelerle BirlemiĢ Milletler tarafından 

ödüle layık görülmüĢtür (BETUYAB, 2010). Kısaca, turizm yatırımcı birliği olarak 

Betuyab, merkezi yönetimle kurduğu sıkı iĢbirliği ile aĢağı doğru ölçeklenen, 

kurduğu uluslararası iĢbirlikleri ile de yukarı doğru yeniden ölçeklenmenin spesifik 

bir örneğini sergilemektedir.  

Özelikle yatırımcı birliklerinin olduğu turizm alan merkezlerinde küçük otellere 

uygulanan dıĢlayıcı devlet mekansal stratejileri ve oluĢturulan büyük parseller 

aracılığıyla büyük ölçekli firmaların (otellerin) geliĢimi sağlanmıĢtır. Böylelikle 
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büyük ölçekli firmalar alana çekilmiĢ ve birliğe üye olan büyük firmalar aracılığıyla 

güçlü bir mali yapıya sahip olunmuĢtur (Betuyab ve Latuyab baĢkanı Mert 

Temimhan ile görüĢme notlarından). 

Küçük firmaların dıĢlandığı, büyük firmaların teĢvik edildiği bu bölgeleme 

politikası, turizm merkezlerindeki turizm iĢ sistemini de ĢekillendirmiĢtir. Büyük 

oteller arasında belirli bir derece ve kapsamda sahiplik eĢgüdümü oluĢumunu 

ĢekillendirmiĢtir. Bu turizm merkezlerinde bulunan büyük otellerin herĢeydahil 

sistemi içinde kendi restorantları, yüzme havuzları, barları bulunmakta bununla 

birlikte bazılarının kendi araç kiralama Ģirketi, otobüs firması, seyahat acentası, tur 

operatörü ve temizleme Ģirketi olduğu görülmektedir. Bazı otellerin de büyük yerli 

yada yabancı tur operatörlerine bağımlı bir yapı sergilediği gözlenmiĢtir. Büyük 

oteller kendi sağlayıcı firmalarına sahip olmasa da belirli seviye ve kapsamda 

ortaklık eĢgüdümü göstermektedirler. Bu büyük otellerin çoğunluğu tur operatörleri, 

seyahat acentaları ile genelde sabit iliĢkileri bulunmaktadır. Bu turizm 

merkezlerinde bulunan çoğunluk büyük firmalar küçük firmalara kıyasla turizm 

dernekleri ile sıkı bir iĢbirliği içindedir (ErkuĢ-Öztürk, 2009). Turizm 

merkezlerindeki turizm derneklerinin kendilerine üye olan otellerin isteklerini 

karĢılamada güçlü bir lobi gücü bulunmaktadır. Kısaca, turizm iĢ sistemi bu 

merkezlerde bir miktar yarı-parçalı iĢ sistemini (compartmentalize) bir miktar da 

iĢbirlikçi iĢ sistemini (collaborative) özelliği göztermektedir. 

Bahsedilen bu anklav turizm bölgeleri ve dolayısıyla geliĢen anklav turizm 

kapitalizmi Neil Brenner‘ın yeni devlet mekanları üretimi olarak geliĢtirdiği teorik 

çerçeveye çok iyi oturmaktadır. Modele göre Türk Devletinin turizm yatırımlarını 

belli alanlarda yoğunlaĢtırma stratejisi yönetsel uyarlama (administrative 

customization) niteliği devlet mekansal projesi olarak karĢımıza çıkmaktadır. 

Turizm derneklerine altyapıyı sağlama adına merkezden verilen kamu gücü 

fonksiyonel olarak desantralize bir devlet mekansal projesine gönderme yapmakta 

ve derneklerin iliĢki seviyeleri anlamında ölçek çeĢitliliği içeren (yukarıdan aĢağı, 

aĢağıdan yukarı ölçeklenen) bir devlet mekansal stratejisi izlediği ortaya 

çıkmaktadır. 

4.2. Organize olmayan Turizm kapitalizmi 

Antalya‘daki çarpıcı turizm geliĢimi sadece tanımlanmıĢ turizm merkezleri ile 

elbette sınırlı değildir. Turizm merkezleri dıĢında kalan alanlardaki turizm geliĢimi 

her ne kadar kendiliğinden ve bir parça da geliĢen turizm merkezlerinin de etkisiyle 

olsa da, tanımlanan turizm merkezleri ile son yirmi yıldır benzer bir hızda geliĢim 

göstermiĢtir. Özellikle Alanya‘da gözlenen turizm geliĢimi kendiliğinden geliĢen 

turizme ve parçacıl (incremental)  kurumsal değiĢime güzel bir örnektir. Çünkü 

Alanya‘daki turizmin geliĢiminin geçmiĢi 1950‘lere kadar dayanmaktadır. Öncelikle 

sağlık turizmi ile geliĢmeye baĢlamıĢ, zamanla ev pansiyonlarının geliĢimiyle devam 

etmiĢ, 1980‘lerden itibaren kitle turizminin geliĢmesiyle küçük firmaların hakim 

olduğu pansiyon ve apartlar Ģeklinde bir geliĢim göstermiĢtir. 

Devletin hakimiyet alanının organizasyonu, belediyenin etkin rolü ile birlikte 

Türkiye‘deki diğer kentler gibi olmuĢ, turizm yatırımlarını belli yerlere 

yoğunlaĢtırma stratejisi izlenmemiĢ olduğundan yönetsel birliğin (administrative 

uniformity) hakim olduğu bir yapı karĢımıza çıkmaktadır. Bunlarla birlikte turizm 
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geliĢmesinde izlenen az planlı yaklaĢım Alanya gibi Antalya‘da turizm merkezleri 

dıĢında geliĢen alanlarda kol mesafesi uzaklığında bir yerel devlet formu özelliği 

sergilemekle birlikte formdan sapmaları da içerdinde barındırmıĢtır. Yerel kamu 

kurumlarının plan yapımında kural tanımazlığı, kayırmacılık, mal sahiplerinin 

kuralları hiçe sayması tanımlanan turizm merkezleri dıĢında geliĢen turizm 

alanlarının parçacı bir kurumsal yapıyla geliĢimini nedenlemiĢtir. Resmi kurumlara 

olan güvenin yüksek olmayıĢı ve aile bağımlılığının halen bu alanlarda yüksek 

olması, hakimiyet iliĢkilerinin kiĢisel iliĢkiler temelli olması ve yerel politika 

yapıcıların iliĢkileri yine kiĢisel olarak kurması yerel planların da doğru 

iĢlememesine neden olmuĢtur. ÇeĢitli arazi-kullanım kuralları olsa da yatırımcıların 

bu kuralları kiĢisel iliĢkileri de kullanarak çiğneyebildiği bir alanda kontrolsüz bir 

turizm geliĢimine neden olmuĢtur. 1983 yılında Turizm Bakanlığına kayıtlı 3,141 

yatak kapasitesi varken bu 2009‘da 68,681‘e yükselerek 22 kat artmıĢtır (Altso 

2009: 60–1). Bu kontrolsüz kaotik turizm geliĢimi yukarıda bahsedilen bir kurumsal 

ortamın, devlet türü biçiminin ve dolayısıyla bu ortamda oluĢması sağlanan iĢ 

sisteminin ürünü olarak kendi mekansal geliĢim türünü yaratmıĢtır.  

Bu kapsamda bu alanlarda ilk olarak küçük ölçekli firmaların hakim olduğu, aile 

iliĢkilerinin baskın olduğu ve sahiplik eĢgüdümü seviyesinin yüksek ama 

kapsamının düĢük olduğu bir iĢ sisteminin oluĢumunu nedenlemiĢtir. Aile 

bağımlılığının yüksek olduğu bu iĢ sisteminde diğer kurumlara da güven az 

olduğundan iĢbirliği eğilimi de düĢük olmuĢtur. Bu nedenle iĢ sisteminde küçük 

firmalar (küçük oteller, apartlar, pansiyonlar) hakim olmuĢ (örneğin Alanya‘da 

firmaların %60‘ını oluĢturmaktadır) genellikle diğer turizm firmaları ile iĢbirliğine 

gidilmemiĢ ve bir derneğe üye olma eğilimi gözlenmemiĢtir. Mevcut derneklerin 

(ALTAV, ALTĠD vs) sunduğu hizmetler bu tür firmalar için yeterli olmuĢtur çünkü 

bu dernekler çoğunluğu, yani kendilerini, temsil eden hizmetler sunmuĢlardır. Bu 

nedenlerle hakim turizm iĢ sistemi biçiminin hem bölünmüĢ hem de proje 

ağ(iĢbirliği) iĢ sistemi olduğu söylenebilir. 

Ancak son onbeĢ yıldır küçük firmalara olan eğilim büyük firmalara doğru kayıĢı da 

önleyememiĢtir. Rakamsal olarak halen azınlıkta kalsalar da, büyük firmalar kendi 

bulundukları destinasyonun farklılığını uluslararası anlamda tanıtma ihtiyacı 

içersinde çeĢitli dernekler kurmaktadırlar. Çünkü mevcutta bulunan merkezi 

hükümetin öncülüğünde kurulmuĢ olan ve geneli temsil eden turizm dernekleri 

(ALTAV ve ALTĠD gibi) kendi ihtiyaçlarını karĢılayamamaktadır. Ancak 

derneklerle kurulan iliĢkiler anklav turizm merkezlerine kıyasla daha düĢük 

düzeydedir. Mevcut tanıtım ve turizm dernekleri dıĢında, bu alanlarda, turizm 

merkezlerinde ortaya çıkan yerel örgütlenme biçimini örnek alan turizm iĢletme 

birlikleri Ģeklinde yeni oluĢumlar gözlenmektedir. Kendiliğiden turizmin geliĢtiği bu 

alanlarda kurulan turizm dernekleri daha çok dernek üyelerin kendi baĢına 

gönüllülük esasına bağlı kurdukları, merkezi yönetimle bağları ilk kurulanlara 

kıyasla daha zayıf olan, kendi destinasyonlarının tanıtımı için altyapılarını kendileri 

geliĢtiren yatırımcı birlikleri olmuĢlardır. Bu iĢletme birlikleri mekansal yerseçim 

olarak da farklı bir yapı sergilemekte olup, genelde doğal ve tarihi değerlerin olduğu 

yerlerde oluĢmuĢ olup, mevcut derneklerin yetmediği noktalarda kendi 

destinasyonlarının tanıtımını ve altyapısını sağlamak amaçlı kurulan küçük 

destinasyon birlikleridir (örneğin Ġntod (Ġncekum-Alanya), Altuyab (Alara-Alanya), 

Kontid (Konaklı-Alanya) and Türktid (Türkler-Alanya). Bu dernekler sadece yerel 
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ölçekte belediyelerle ve firmalarla iĢbirliği kurmakta olup henüz Betuyab örneğinde 

olduğu gibi baĢarılı büyük projelere imza atamamıĢ olsalar da, kendi 

destinasyonlarının uluslararası tanıtımı için çaba göstermektedirler. Bu kapsamda 

büyük firmaların bu alanlarda kurduğu yerel iliĢkiler ve kurumsal yapı aĢağıdan 

yeniden ölçeklenmenin bir göstergesi olarak değerlendirilebilir ancak bu yeniden 

ölçeklenme yeni devlet mekanlarında değil, turizmin kendiliğinden geliĢtiği 

alanlarında olması ilgi çekicidir.  

4. Son Sözler : 

Antalya kentindeki turizm kalkınmasının tek bir sürecin tek sonucu olarak 

yorumlanamayacağı aynı kentte gözlenen farklı kapitalizm biçimlerinden 

anlaĢılabilir. Örneğin Porter‘ın küme teorisindeki ekonomik kümelerin oluĢumunda 

uygulanan sanayi türü ve ölçek türü farketmeden bütün mekanlarda benzer sonuçlar 

çıkaracağını ummanın yanlıĢ olması gibi. Antalya‘da turizm önderliğinde gözlenen 

yerel ekonomik kalkınma biçiminin turizm spesifik olduğu ve Anadolu 

Kaplanlarında imalat sanayi ile sağlanan ekonomik kalkınma biçiminden farklı 

olduğu açıktır. Turizmin sektör olarak spesifikliği ‗turizm coğrafyası‘ denilen alanı 

yaratmıĢtır. Ancak bu makale ile bu noktadan daha da ötesine gidilerek Antalya‘daki 

kitle turizminin organizasyonunun bile iki farklı Ģekilde oluĢtuğunun gözlemlenmesi 

turizmde Fordizmin de (kitle turizminin bir mekanda çeĢitlenmesi) aynı mekanda 

çeĢitlendiğini göstermektedir. Turizm coğrafyacıları bunu kabul etse de, gözlenen 

kitle turizmi çeĢitliliğinin bir sistematik karaktere sahip olması yeniden ölçeklenme 

ve kapitalizmin çeĢitliliği (VoC) gibi teorik yaklaĢımlarda daha detaylı bir biçimde 

değerlendirilmektedir. Ancak çalıĢılan örnek özelinde literatürün de bahsettiğinin 

ötesinde bir çeĢitlilik gözlenmiĢtir. 

Bu kapsamda Antalya‘da tek bir formda gözlemlenen bir turizm kapitalizminin 

bulunmadığı ve bulunan iki formun birbirinden sistematik olarak farklılaĢtığı, 

turizmde özel sektör ve devlet iliĢkisinin tek bir ölçeklenme biçimi yerine iki farklı 

formdaki kapitalizmle uyumlu farklı ölçeklenme süreci gösterdiği, bu farklı 

ölçeklenme sürecini tek bir sektör içinde ve tek bir turizm mekanında (kentinde) 

farklılaĢabildiği, kapitalizm formları ve iĢ sistemlerinin de belirlenen ideal formlar 

dıĢında her iki mikro model turizm kapitalizminde farklılık ve çeĢitlilik gösterdiği 

görülmektedir. Bu bulgular bize farklı coğrafyalardaki çeĢitliliğin içinde de farklı 

boyutlarda çeĢitlilikler olduğunu göstererek ilgili yazının eksik noktalarını ortaya 

çıkarmaktadır. Tek bir yazına odaklanarak coğrafi farklılıkların açıklanamayacağını, 

ekonomik coğrafyacılar olarak konu ile alakalı daha geniĢ bir yazının araĢtırmalarda 

ele alınması gerektiği ve bunun bir örneğinin bu çalıĢma ile gerçekleĢtirilmeye 

çalıĢıldığı ancak, literatürün de her ne kadar geniĢ kapsamda ele alınsa da bile farklı 

coğrafyalar için yine genellenemeyeceğini, her bir coğrafyanın kendi içersinde de 

farklılıklar üretebileceğinden yola çıkarak farklı coğrafyalara odaklı kavramlar ve  

açıklama biçimleri geliĢtirilmelidir. Ortaya çıkan farklılıkların getiri ve götürüleri 

katılımcı bir biçimde tartıĢılıp, çökelecek sermayenin kısıtlamalar karĢısında 

geliĢtirebileceği karĢı atakları hesaba katılarak olmazsa olmaz olan temel koruma 

kriterleri belirlenip, yasal sınırlamalar getirilmeli, bu hassas alanların dıĢında kalan 

geliĢme potansiyeli için uygun olan alanlarda iĢ sistemi, devlet mekansal proje ve 

stratejilerinde çeĢitliliğe fırsat veren  bir yaklaĢım izlenmesi faydalı olabilecektir. 
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Notlar: 
i
 Devlet ile pazar ekonomisi arasındaki iliĢkinin çeliĢkili olması; birbirine bağımlılığı ve 

birbirine muhalefet etmesi. Bir taraftan, pazar ekonomisi devlete bağlıdır. Devlet, iyi 

iĢleyecek bir pazar ekonomisinin gerekli ön koĢullarını sağlayan bir kurumdur çünkü, 

ekonomik büyüme iyi iĢleyen bir pazar ekonomisinin göstergesidir. Diğer taraftan kamu 

hizmeti ve gelirin yeniden dağılımı gibi taleplerin karĢılanması gerekmektedir. Ekonomik 

geliĢmeyi sağlamak için devletin vergi gelirlerine ihtiyacı vardır. Vergi gelirleri olmadan 

devletin politik gücü azalması ve bu vergi gelirleri de pazar sistemi içinde elde edilmesi ve 

sermayenin mekanı terketmesi riskinden dolayı devletin demokratik davranmadığı zamanlar 

olmaktadır 
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Öz: Bu çalışmanın amacı, KOSGEB Genel Destek Programı kapsamında sunulan desteklerin 

Göller Bölgesinde faaliyet gösteren KOBİ‟lerin performansı üzerindeki etkilerinin ortaya 

konmasıdır. Oluşturulan araştırma modeli kapsamında destek alan deney grubu firmaları ile 

hiçbir şekilde herhangi bir destekten faydalanmamış olan kontrol grubu firmalarına Logit ve 

Tobit analizleri yapılarak firmaların performansları farklı performans kriterleri bağlamında 

karşılaştırılmış ve destek programının KOBİ performansı üzerinde anlamlı ve olumlu 

etkilerinin olduğu tespit edilmiştir. Firma İstihdam artışı üzerinde desteklerden; fuar, nitelikli 

eleman, test analiz kalibrasyon ve yurtdışı iş gezisi desteği etkili iken; ürün çeşitliliği üzerinde 

tanıtım ve nitelikli eleman desteklerinin etkili olduğu görülmüştür. Üretim miktarı üzerinde 

fuar, test analiz kalibrasyon ve belgelendirme desteği etkiliyken; satış hacmi üzerinde nitelikli 

eleman, test analiz kalibrasyon ve belgelendirme destekleri olumlu etki yaratmaktadır. 

Müşteri sayısı ve ürün kalitesi üzerinde ise örneklem itibariyle etkisi olan herhangi bir destek 

türü saptanamamıştır.  

Anahtar Kelimeler: KOBİ‟ler, KOSGEB, Kamusal Destek, Destek Performansı 

 

Abstract: The aim of this study is to show the effects of the supports offered in the contend  of 

KOSGEB general supporting programme on the performance of the SMEs which are active in 

the Lake District. As part of created research model, the experiment group firms were 

compared with the control firms by applying Logit and Tobit analyzes with respect to different 

performence criterias and found out that supporting programme has positive and meaninful 

effects on SME performance. It was seen that on firm‟s employment increase from the 

domestic fair support, support of employment of qualified staff, test analyse calibration and 

foreign business travel are efficient; although, on pruduct range promotion and supports of 

qualified staff are effective. Domestic fair, test analyse calibration and licensing support is 

efficient on the current output; though, qualified staff, test analyze calibration and licensing 

supports register positive effects.  However on the numbers of customer and product quality 

no form of support as from sample was determined.  

Keywords: SME‟s, KOSGEB, PublicSupport, SupportPerformance 
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1. KOBİ: Yeni Mitin Tanımlanması ve Yeni Ekonomideki Konumu 

Dünyadaki mevcut ülke ekonomilerine bakıldığında, iĢletmelerin neredeyse % 95-

99‘unun KOBĠ‘lerden oluĢtuğu, istihdamın %40-80‘inin, GSMH‘nın %30-70‘inin, 

yatırımların %30-60‘ının, ihracatın %10-40‘ının KOBĠ‘ler tarafından 

gerçekleĢtirildiği görülmektedir. (Özdemir vd.,2007:174) Ekonomi içinde böylesine 

ağırlıklı bir yapıya sahip olan bu iĢletmelerin tanımlanması ise üzerinde görüĢ 

birliğine varılamamıĢ noktalardan birisini oluĢturmaktadır ve genel olarak kabul 

gören tek bir tanım bulmak mümkün değildir. KOBĠ‘ler kentsel, kırsal, yerel, ulusal, 

bölgesel, uluslararası gibi farklı piyasalarda faaliyet gösterebilmekle birlikte; formel 

veya informel sektörde bulunabilirler; sahipleri fakir ya da zengin olabilir; farklı 

büyüme yönelimleri içinde olabilecekleri gibi sermaye ve sosyal yapıları birbirinden 

farklılıklar gösterebilir. (OECD,2004:120) 

Farklı yazarlar ve organizasyonlar tarafından yapılan KOBĠ tanımları genel anlamda 

birbiriyle tutarlılık göstermeyen ve hatta çeliĢen tanımlamalar olabilmektedir. Bu 

çeliĢki literatürde farklı nedenlere bağlanmaktadır. Öncelikle KOBĠ‘ler kendi içinde 

homojen özellikler göstermemektedir. Tek kriterli bir ölçüte dayalı herhangi bir 

tanımlama KOBĠ‘lerin kendi içindeki çeĢitliliği görmede yetersizlikler 

yaratmaktadır. Ġkinci olarak, KOBĠ‘ler birçok ülkede çeĢitli politika ve 

uygulamalarla desteklenmektedir ve yapılan tanımlama hangi firmaların bu 

desteklerden yararlanabileceğinin çerçevesini çizmektedir. KOBĠ‘leri destekleyen 

ulusal ve uluslararası kurumlar kendi tanımlamalarını yaparak kendi amaçları 

doğrultusunda faaliyet gösteren KOBĠ‘leri desteklemek istemektedirler. KOBĠ‘lerle 

ilgili verilerdeki ve teorideki eksiklik genel geçer bir tanımlama yapmayı güçleĢtiren 

bir baĢka neden olarak gösterilmektedir. Ülkelerin kalkınma düzeyleri ve sektörler 

arasında gözlemlenen farklılıklar da sıralanabilecek nedenler arasında yer 

almaktadır. (Taymaz,1997:31)  

KOBĠ‘lerin tanımı ve kapsamı sektörden sektöre, ülkeden ülkeye değiĢebildiği gibi 

aynı ülkenin çeĢitli kuruluĢları arasında da farklılıklar gösterebilmekte ve hatta 

zamana göre de değiĢebilmektedir. (Ege,1997:6) Örneğin Amerika BirleĢik 

Devletlerinde
3
 herhangi bir sektör kısıtlaması olmadan 1500‘den az çalıĢanı olan 

firmalar KOBĠ sayılırken, Çin‘de
4
 imalat sanayinde faaliyet gösteren bir firmanın 

küçük ölçekli olabilmesi için 300‘den az orta ölçekli olabilmesi için 300-2000 

arasında çalıĢanının olması gerekmektedir. 

Yaygın kullanımda tanımlamalar çalıĢan kiĢi sayısı, sermaye miktarı, ciro, bilanço 

büyüklükleri, satıĢlar ve yatırım düzeyi gibi kriterler üzerinden yapılmaktadır. 

Tanımlama yapılırken kullanılan unsurların çeĢitliliği ortak, genel geçer bir tanım 

verebilme imkanını güçleĢtirmektedir. Ülkeler arasında ortak bir KOBĠ 

tanımlamasının yapılamamasının temel sebebi kalkınma ve geliĢmiĢlik düzeylerinin 

benzer olmaması olarak ifade edilmektedir. Ülke içindeki kurumlar arasında bir 

tanım birliği olmaması ise sektörler arasındaki geliĢmiĢlik düzeylerinin 

farklılaĢmasına bağlanmaktadır. (Yörük, 2003:4) 

                                                 
3www.sba.gov.tr (22/10/2012) 
4www.icsb.org (22/10/2012) 

http://www.sba.gov.tr/
http://www.icsb.org/
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KOBĠ‘ler için genel geçer bir tanımlama yapılması ihtiyacı, destek sağlanacak 

iĢletme veya iĢletmelerin kimler olacağının ayrıĢtırılabilmesi açısından önem 

taĢımaktadır. (Alpugan,1998:6) Tanımlamalardaki farklılıklar iĢletmelerin aynı 

zamanda ulusal ve uluslararası desteklerden yararlanmalarında da sorunlarla 

karĢılaĢmalarına neden olmaktadır. Bunun yanında ortak bir tanımlamanın 

yapılamaması istatistiksel bir altyapının oluĢması ve KOBĠ‘lerle ilgili ampirik 

çalıĢmaların yapılmasını da zorlaĢtırmaktadır. (Ayyagari,2007: 415)  

Ülkemiz açısından bir değerlendirme yapıldığında ise 2005 yılında çıkarılan 

yönetmelikle birlikte KOBĠ‘ler için yapılan tanımlama neticesinde, ülkemiz resmi 

bir KOBĠ tanımlamasına kavuĢmuĢ, kurumlar arası tanım karmaĢası ortadan 

kaldırılmıĢ ve AB ile uyum sağlanmıĢtır.  

2. Tarihsel Perspektifte Kamu Otoritesinin Kobilere Ve Destek Mekanizmasına 

Bakışı 

KOBĠ‘ler, Sanayi Devrimi gerçekleĢip kitle üretimi ve fabrika sanayi ortaya 

çıkıncaya kadar temel üretim birimi olarak ekonomide yerlerini almıĢlardır. 

Fordizmin ekonomiye hakim olduğu dönemde KOBĠ‘ler yeterli ilgiyi çekemeseler 

de varlıklarını sürdürmeye devam etmiĢlerdir. Fordizmin beslendiği ana kaynak olan 

Keynesyen anlayıĢa göre kitle üretimi ancak büyük firmalar ve büyük yatırımlarla 

gerçekleĢtirilebilmektedir. Kitle üretimi, büyük ölçekli iĢletme kurmayı ve kitlesel 

çalıĢmayı beraberinde getirmiĢtir. Diğer taraftan büyüklüğün sağladığı maliyet 

tasarrufları da düĢünüldüğünde büyük ölçekli iĢletmeler kurmak zorunlu bir hale 

dönüĢmüĢtür. Ayrıca bu yaklaĢım ölçek ekonomileri kavramıyla teorik bir tabana da 

oturtularak bilimsel bir dayanağa kavuĢturulmuĢtur (Müftüoglu, 1993: 30 ). Ölçek 

ekonomileriyle birlikte oluĢan içsel ekonomiler birim baĢına ortalama maliyeti 

azaltarak ölçeğe göre artan getiri sonucunu doğurmuĢtur. Bu ise firmaları sürekli 

olarak büyüme yönünde motive etmiĢ ―ne kadar büyükse o kadar iyidir” anlayıĢı ile 

dev firmaların ortaya çıkıĢı savunulmuĢtur. (Chandler,1991:243; 

Müftüoğlu,1993:30) Bu çerçevede kitle üretimi ve büyük ölçekli iĢletmeler ön plana 

çıkarken, ekonomik etkinliğe sahip olmayan KOBĠ‘lerin de piyasadan silineceği 

düĢünülmekteydi.  

1970‘lerden sonra dünya ekonomisinde yaĢanan krizler Fordizmin sorgulanmasına, 

eski değerini yitirmesine ve KOBĠ‘lere yönelik yaklaĢımlarda önemli değiĢikliklerin 

yaĢanmasına neden olmuĢtur. (Taymaz, 2008: 13) Kitle üretiminin katı ve hiyerarĢik 

üretim sistemi dünya ekonomisindeki yapısal değiĢimlere cevap verememeye 

baĢlayınca geliĢen teknoloji ve uluslararası pazar Ģartlarına uygun olarak yeni sistem 

arayıĢlarına girilmiĢtir. Bilgi teknolojisinde meydana gelen geliĢmeler ve bilgi 

ekonomisinin yükseliĢinin de bu trendi güçlendirdiği ileri sürülmektedir. Bu nedenle 

artık küçük firmalar ve giriĢimcilik geliĢmiĢ ülkelerde yeniden yükselen bir 

eğilimdir. Bu konuda yapılan bilimsel çalıĢmalar, KOBĠ‘lerin yaygınlaĢmasına 

yönelik trendin sadece geliĢmiĢ ülkelerle sınırlı olmadığını, geliĢen ülkede de 

gözlendiğini ortaya koymaktadır (Loveman,1991:37)Bu süreçlere paralel olarak 

tüketicilerin farklılaĢtırılmıĢ ürünlere olan talebi artmıĢ, üretim süreci esnekleĢmeye 

baĢlamıĢtır.  Piore ve Sabel (1984) tarafından esnek uzmanlaşma teorisinin 

temellerinin atılması da bu dönemde yaĢanan önemli bir geliĢme olarak karĢımıza 

çıkmaktadır. Esnek uzmanlaĢma modeliyle örtüĢen iĢletme biçiminin de KOBĠ‘ler 

olduğu ileri sürülmüĢ ve Fordist dönemde göz ardı edilen bu iĢletmeler yeniden ön 
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plana çıkmaya baĢlamıĢlardır. (Acs&Audretsch, 1993: 70, Carlsson, 1992: 146, 

Loveman&Sengenberger, 1991: 5, Piore&Sabel, 1984: 18, Sabel&Zeitlin, 1985: 

135, Sabel, 1989: 5, Hirst&Zeitlin, 1991: 6) Hükümetlerin KOBĠ‘leri desteklemeye 

ve teĢvik etmeye yönelik politikaları, yeni bir anlayıĢla finansal destek politikaları 

ve kurumlarının yapılandırılması, iĢletmelerin kümelendirilmesi, dilimli (niĢ) 

piyasalara yönlendirilmesi, yenilik geliĢtirmenin desteklenmesinden uluslararası 

piyasalara eklemlenmeye, küresel üretim zincirine katılmaya ve yerel ağlar 

geliĢtirmeye teĢvik edilmesine ve destek kurumlarının yeniden yapılandırılmasına 

kadar pek çok giriĢimi içermekte ve geniĢ yelpazeye yayılmaktadır. 

(Aykaç,2009:19) 

1980‘lerin baĢında KOBĠ‘lerin desteklenmesini amaçlayan ciddi yaklaĢımlar ortaya 

çıkmaya baĢlamıĢtır. Bu iĢletmelerin, büyüme, istihdam, sanayileĢme ve kalkınma 

açısından önemli role sahip oldukları fikri KOBĠ‘lerin geliĢtirilmesi ve 

desteklenmesi noktasında ülkeleri bir arayıĢa yöneltmiĢtir. 80‘lerle birlikte dünya 

ülkeleri KOBĠ‘lerin geliĢtirilmesi ve teĢvik edilmesine yönelik politikalar izlemeye 

baĢlamıĢlardır. KOBĠ‘lerin teknik yeniliklere daha yatkın, tüketici tercihlerine 

yönelik daha esnek karakterde olmaları, konjonktürel dalgalanmalara uymadaki 

kabiliyetleri, üretimdeki boĢlukları daha hızlı doldurmadaki katkıları, büyük 

firmalara yönelik olumlu etkileri, bölgeler arası dengeli büyüme etkileri, rekabetin 

teĢvikinde oynadıkları roller, daha az bürokratik yapıları ve hepsinden önemlisi 

istihdam artıĢına yaptıkları net katkılarla kalkınmada önemli bir güç haline gelmeleri 

bu iĢletmeleri daha çekici hale getirmiĢtir. (Çetin,1996:73; Ekin,1993:1; 

ĠZSĠAD,1993:15) Küresel piyasalarda rekabet gücünün ve ekonomik büyümenin en 

önemli belirleyicisi olarak bilginin ortaya çıkıĢı, KOBĠ‘lerin önemini daha da 

arttırmıĢtır. (Caves,1982:53)  

KOBĠ‘lerin bilgi ve yenilikçilik temellerini kuvvetlendirmek amacıyla, 2000‘li 

yıllardan itibaren Ar–Ge faaliyetlerini destekleyici önemli adımların atıldığı 

bilinmektedir. Avustralya, Macaristan, Ġtalya, Portekiz ve Ġsviçre gibi ülkelerin de 

aralarında bulunduğu ülkelerde, Ar–Ge harcamalarının 2/3 veya daha fazlası 

KOBĠ‘lere tahsis edilmiĢtir. KOBĠ‘lerin yenilikçi kapasitelerinin geliĢmesi ve yeni 

teknolojilere sahip olmasını desteklemek amacıyla bu iĢletmelerin küresel ağlara 

katılması, kamu–özel sektör iĢbirliği imkanlarının arttırılması, çalıĢanlarının 

vasıflarını yükseltmek için mesleki eğitime önem verilmesi ve kümelenmeleri teĢvik 

edilmektedir. (OECD,2004:67) Harvie‘ye (2003:4) göre KOBĠ destek politikaları, 

amaçları açısından değerlendirildiğinde aĢağıdaki gibi sınıflandırılabilir.  

Tablo 1. KOBĠ Destek Politikaları ve Amaçları 

Makroekonomik amaçlar 
 Ġstihdam yaratma 

 Ekonomik kalkınma 
 Ġhracatın artması 

Sosyal amaçlar  Gelirin yeniden dağılımı 

 GeliĢmekte olan 

ülkelerde yoksulluğun 

azaltılması 

Piyasa baĢarısızlıklarının 

düzenlenmesi / Etkinsizlik 

 DıĢsallıkların varlığı 

 Piyasaya giriĢ engelleri 

 Asimetrik bilgi 

 Az sayıda rakipler 

 Eksik bilgi  

 Fırsat eĢitliği sağlamak 

Dinamik etkinlik hedefleri   Ġnovasyonun teĢviki  

Kaynak: Harvie,2003, s.4  
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3. Kobi‟lere Sağlanan Kamusal Desteklerin Performans Üzerine Etkileri: 

Literatür 

ÇalıĢmanın bu kısımda KOBĠ‘lere verilen kamusal desteklerin firma performansı 

üzerindeki etkilerini ölçmeye yönelik literatürdeki çalıĢmalar ve bulguları 

sunulmaktadır. 

Öncelikli olarak yapılan çalıĢmaların 2000‘li yıllarda ağırlık kazandığı dikkatleri 

çekmektedir. Bunun temel sebebinin ise fordizmin çöküĢü ve liberal politikaların 

yükseliĢiyle birlikte yeni bir yapılanma içine giren ülke ekonomilerinin KOBĠ‘lerin 

artan önemini 80‘li yıllardan itibaren iyice fark etmiĢ olmalarının sonucu bu 

firmalara yönelik destek mekanizmalarını yoğunlaĢtırmıĢ olması muhtemeldir. 

1990‘lı yıllar itibariyle sağlanmaya baĢlayan destekler çalıĢmalarda ortalama 7-8 yıl 

süreyle incelenerek firmaların performansları üzerindeki etkileri ortaya konmaya 

çalıĢılmıĢtır. Dolayısıyla çalıĢmaların sonuçlarının 2000‘li yıllarda ortaya çıkmıĢ 

olması bu süreçle açıklanabilmektedir. 

ÇalıĢmalarda kullanılan örneklem sayılarının da oldukça yüksek olduğu 

görülmektedir. Bu bağlamda en büyük örneklem ile gerçekleĢtirilmiĢ çalıĢma 

Negri(2006)‘nin Brezilya‘daki 80,000 KOBĠ üzerinde Ar-Ge ve Teknoloji 

geliĢtirme desteklerinin etkilerini araĢtırdığı çalıĢmasıdır. En küçük örneklemli 

çalıĢma ise Sarder, Ghoshi ve Rosa (1997)‘nın 272 KOBĠ ile BangladeĢ‘te eğitim, 

danıĢmanlık ve finansman desteklerinin etkilerini araĢtırdığı çalıĢmalarıdır.  

ÇalıĢmalarda farklı regresyon modelleri kurularak desteklerin KOBĠ performansı 

üzerindeki etkileri araĢtırılırken; ağırlıklı olarak Farklar Yönteminde Farklar Modeli 

(DID), Logit ve Probit Modelleri kullanıldığı görülmektedir. 

Firma performans kriteri olarak ise genel olarak eleman sayısındaki değiĢim, üretim 

hacmindeki değiĢim, satıĢ hacmindeki değiĢim ve karlılık oranlarındaki değiĢim 

kullanılmıĢtır.  

Literatürdeki Türkiye KOBĠ‘leri için yapılmıĢ tek çalıĢma Özçelik ve Taymaz 

(2008)‘ın 300 KOBĠ üzerinde yaptıkları TTGV ve TĠDEB Ar-Ge destekleri ile ilgili 

çalıĢmalarıdır.
5
 

4. Uygulama 

Bu çalıĢmanın temel amacı doğrultusunda ortaya konulmaya çalıĢılan çıkarım 

KOSGEB Genel Destek Programı dahilinde sunulan desteklerin değerlendirilmesi 

ve bu desteklerin firma performansı üzerindeki etkilerinin ortaya konulmasıdır. 

KOBĠ‘lere sağlanan destekler genel olarak firma performansı üzerinde yarattıkları 

etkiler, bölgesel kalkınma üzerindeki etkileri, ulusal makroekonomik politikalar 

içindeki yerleri, fayda maliyet iliĢkisi, sağladıkları toplumsal faydalar gibi farklı 

etkileriyle değerlendirilebilirler. Bu çalıĢmada desteklerin firma performansı 

üzerindeki etkileri araĢtırılmaktadır.  

 

                                                 
5https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=7d53ed97e31a8bd3a2299a654f557

131ca6695b7aed484a4d110099223e28db7f4aa93ad4ac937d1 adresinde literatür taraması 

tablo halinde detaylı Ģekilde sunulmaktadır 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=7d53ed97e31a8bd3a2299a654f557131ca6695b7aed484a4d110099223e28db7f4aa93ad4ac937d1
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=7d53ed97e31a8bd3a2299a654f557131ca6695b7aed484a4d110099223e28db7f4aa93ad4ac937d1
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4.1. Araştırmanın Tasarımı 

Bu çalıĢmada 2008-2011 yılları arasında Isparta ve Burdur illerinde KOSGEB Genel 

Destek Programından yaralanmıĢ olan 147 adet KOBĠ ve bu KOBĠ‘lerle aynı 

bölgede faaliyet gösteren sektör, ölçek ve firma yaĢı itibariyle aynı özellikleri 

gösteren ve hiçbir destek programından faydalanmamıĢ olan 147 KOBĠ 

bulunmaktadır. Bu kapsamda toplamda 294 adet KOBĠ ele alınmaktadır. Destek 

programından faydalanmıĢ olan KOBĠ‘ler çalıĢmanın deney grubunu, hiçbir 

destekten faydalanmamıĢ KOBĠ‘ler ise çalıĢmanın kontrol grubunu oluĢturmaktadır.  

Tablo 2. Deney Grubu Anakütle ve Örneklem Sayıları 

İLLER ANAKÜTLE ÖRNEKLEM 
Örneklemin 

Anakütleye Oranı 

BURDUR 71 59 %83,09 

ISPARTA 102 88 %86,27 

Deney grubundaki örneklem dağılımına göre ise de kontrol grubu firmaları 

belirlenmiĢ ve firma karakteristiği bakımından (sektör, ölçek ve firma yaĢı itibariyle) 

deney grubu ile eĢleĢtirilmiĢtir. 

ÇalıĢmada yapılmıĢ olan analizler iki kategoriden oluĢmaktadır. Ġlk olarak deney 

grubunun ve kontrol grubunun kendi içindeki büyüme olasılıklarını ayrı ayrı 

değerlendirebilmek için lojistik regresyon modeli (Logit) kullanılmıĢtır. ÇalıĢmanın 

ikinci kategorisinde ise KOBĠ büyüme performansının ölçülmesi için Tobit Model 

yöntemi kullanılmıĢtır. 

Literatüre göre firma performansını alınan desteklerin yanı sıra firmaya ve 

giriĢimciye özgü özellikler de etkilemektedir. Dolayısıyla bu özelliklere ait 

değiĢkenler de kontrol değiĢkenleri olarak çalıĢmaya dahil edilmiĢtir. Bu doğrultuda 

çalıĢmada kullanılan tüm değiĢkenler ve tanımlamalar aĢağıdaki çizelgede 

sunulmaktadır.  

Tablo 3. AraĢtırmada Kullanılan DeğiĢkenler ve Tanımlamaları 
Bağımlı DeğiĢkenler 

 Tobit için Logit için 

EMPGRWTH 
Eleman sayısındaki  

yüzde değiĢim  
Nümerik Değer 

Eleman sayısı 

azalmıĢsa=0, 

artmıĢsa=1 

URUNGRWTH 
Ürün çeĢidi sayısındaki  

yüzde değiĢim 
Nümerik Değer 

Ürün çeĢidi sayısı 

azalmıĢsa=0, 

artmıĢsa=1 

PRODGRWTH 
Üretim miktarındaki  

yüzde değiĢim 
Nümerik Değer 

Üretim miktarı 

azalmıĢsa=0, 

artmıĢsa=1 

SALESGRWTH 
SatıĢlardaki 

 yüzde değiĢim 
Nümerik Değer 

SatıĢlar azalmıĢsa=0, 

artmıĢsa=1 

MUSTGRWTH 
MüĢteri sayısındaki  

yüzde değiĢim 
Nümerik Değer 

MüĢteri sayısı 

azalmıĢsa=0, 

artmıĢsa=1 

URUNKLT Ürün kalitesi azaldı/değiĢmedi=0, arttı=1 
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Kontrol DeğiĢkenleri 

FRMYAS Firmanın yaĢı 3 yaĢından küçük=0, büyük=1 

OLCEK Firmanın ölçeği mikro=0, küçük=1, orta=2 

SEKTOR 
Firmanın faaliyet  

gösterdiği sektör 
hizmet=0, imalatt=1 

GRSMYAS GiriĢimcinin yaĢı 40 yaĢından küçük=0, büyük=1 

CNSYT GiriĢimcinin cinsiyeti kadın=0, erkek= 1 

GRSMEGTM 
GiriĢimcinin üniversite 

 mezunu olup olmaması 

ünv.mezunu değilse=0 

ünv. Mezunu ise=1 

ORT 
Ortaklı bir iĢletme 

 olup olmaması 
ortak yoksa=0, varsa=1 

IHRCT 
Firmanın ihracat  

yapma durumu 

ihracat yapmıyorsa=0,  

ihracat yapıyorsa=1 

Bağımsız DeğiĢkenler 

DES-FUAR Yurt Ġçi Fuar Desteği destek almamıĢsa=0, almıĢsa=1 

DES-TANITIM Tanıtım Desteği destek almamıĢsa=0, almıĢsa=1 

DES-ELEMAN 
Nitelikli Eleman  

Ġstihdam Desteği 
destek almamıĢsa=0, almıĢsa=1 

DES-TEST 
Test, Analiz ve  

Kalibrasyon Desteği 
destek almamıĢsa=0, almıĢsa=1 

DES-YURTDISI 
Yurt DıĢı ĠĢ Gezisi 

Desteği 
destek almamıĢsa=0, almıĢsa=1 

DES-BELGE Belgelendirme Desteği destek almamıĢsa=0, almıĢsa=1 

4.2. Bulgular 

Bu kısımda KOSGEB tarafından Genel Destek Programı adı altında sağlanan 

desteklerin Göller Bölgesindeki KOBĠ‘lerin performansı üzerinde etkisinin olup 

olmadığını ortaya koymak amacıyla yapılan analiz sonuçları sunulmaktadır.  

Tablo 4. 2008-2011 Dönemi Ġtibariyle Kullanılan Destekler 

Yurt Ġçi Fuar Desteği   

Yurt DıĢı ĠĢ Gezisi Desteği   

Tanıtım Desteği   

EĢleĢtirme Desteği x 

Nitelikli Eleman Ġstihdam Desteği   

DanıĢmanlık Desteği x 

Eğitim Desteği x 

Enerji Verimliliği Desteği x 

Tasarım Desteği x 

Sınai Mülkiyet Hakları Desteği x 

Belgelendirme Desteği   

Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği   

Bağımsız Denetim Desteği x 
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Yukarıdaki tabloda genel destek programı kapsamındaki destekler listelenmiĢtir. 

Referans dönem itibariyle firmalar tarafından kullanılmayan destekler çarpı ile 

iĢaretlenmiĢtir.  

ÇalıĢmada belirlenen performans kriterleri ise eleman sayısı, ürün çeĢidi sayısı, 

üretim miktarı, satıĢ hacmi, müĢteri sayısı ve ürün kalitesi olarak belirlenmiĢtir. 

Literatür incelendiğinde bu tip çalıĢmalarda kullanılan temel performans 

kriterlerinin eleman sayısı, üretim miktarı ve satıĢ hacmindeki değiĢimler olduğu 

görülmektedir. Bu çalıĢmada, söz konusu temel bu üç kritere ilave yeni değiĢkenler 

eklenmesinin temel sebebi ülkemizdeki genel destek programı içinde verilen 

desteklerin Avrupa Birliği ülkelerine kıyasla
6
nominal olarak daha az olması 

sebebiyle söz konusu üç kriter dıĢında rekabetin niceliksel ve niteliksek yönünü 

ölçen farklı etkilerin de gözlemlenebileceği farklı performans kriterlerinin 

oluĢturulması ihtiyacıdır. Böylelikle literatürde yine firmalar arası rekabeti etkileyen 

ürün kalitesi, ürün çeĢitliliği, müĢteri sayısı gibi değiĢkenler de performans kriteri 

olarak çalıĢmaya dahil edilmiĢ bulunmaktadır.  

Analizler STATA programında yapılmıĢtır. Ekonometrik analizlere geçmeden önce 

çalıĢmada kullanılan kontrol değiĢkenleri arasında çoklu doğrusal bağlantı olup 

olmadığı kontrol edilmiĢ ve kontrol değiĢkenleri arasında çoklu doğrusal bağlantı 

sorununa yol açacak bir iliĢki olmadığı görülmüĢtür. 

ÇalıĢmanın  ilk aĢamasındaki analiz daha önce de ifade edildiği üzere deney grubuna 

kontrol değiĢkenlerini ve bağımsız değiĢkenleri birlikte kullanarak Logit Model 

yöntemiyle OddsRatio Analizi uygulanmasıdır. Bu analizle birlikte belirlenmiĢ olan 

performans kriterleri üzerinde hangi destek türünün etki geniĢliğinin daha fazla 

olduğunu tahmin etmek mümkündür. Buradaki temel amaç destek alan firmaların 

kendi içinde bir analiz gerçekleĢtirerek, desteklerin kendi arasındaki performansı 

etkileme olasılıklarının ve etki geniĢliklerinin saptanmasıdır. AĢağıda Tablo 7‘de 

analiz sonuçları toplu halde gösterilmektedir. Bu sonuçlar performans kriterleri 

bağlamında sırasıyla değerlendirildiğinde; 

Yarattğı etki büyüklüğü açısından istihdam büyümesi olasılığını en fazla arttıran 

destek, test analiz ve kalibrasyon desteği olmuĢur. Bu destekten faydalanan 

KOBĠ‘lerin istihdamlarının artma olasılığı destekten faydalanmayanlara göre 11 kat 

daha fazladır. Nitelikli eleman desteğinin ise istihdamı arttırma olasılığı desteği 

kullanan firmalarda kullanmayanlara göre 6 kat fazladır.  

Analiz ürün çeĢitliliğini etkileyen destekler açısından değerlendirildiğinde ise fuar, 

tanıtım ve test analiz kalibrasyon destekleri anlamlı ve ürün çeĢitliliği artıĢı olasılığı 

ile pozitif iliĢkili çıkmıĢtır. Fuar desteğinden faydalanan firmaların ürün çeĢitliliğini 

arttırma olasılığı 3, tanıtım desteğinden faydalanan KOBĠ‘lerin ürün çeĢitliliği 

arttırma olasılığı 3 kat bu destekten faydalanmayanlara göre daha fazladır. Etki alanı 

en geniĢ olan test analiz ve kalibrasyon desteğinden faydalanan KOBĠ‘lerin ise bu 

destekten faydalanmayanlara göre 16 kat daha fazla ürün çeĢitlerini arttırma 

olasılıkları söz konusudur.  

                                                 
6AB ülkelerinde KOBĠ‘lere sağlanan destek miktarları için detaylı bilgi 

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument.cfm?doc_id=4619(01/07/2013) 

adresinde bulunmaktadır  

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument.cfm?doc_id=4619
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Deney grubunun kendi içinde değerlendirildiği logit analizi sonuçlarına göre yurtiçi 

fuar desteğinden faydalanan KOBĠ‘lerin bu destekten faydalanmayanlara göre 

üretim miktarlarını arttırma olasılığı 3 kat daha fazladır. Nitelikli eleman 

desteğinden faydalanan KOBĠ‘lerin ise bu destekten faydalanmayanlara göre 

üretimlerini arttırma olasılıkları 2 kat daha fazla görülmektedir. Analizde kontrol 

grubu değiĢkenlerinden KOBĠ‘nin yaĢı ve ölçeği anlamlı çıkmıĢtır. 3 yaĢ altındaki 

firmalar 3 yaĢ üstündeki firmalara kıyasla daha yüksek oranda üretim artıĢı sağlama 

olasılığına sahipken; KOBĠ‘nin ölçeğiyle birlikte üretim artıĢını yükseltmesi olasılığı 

söz konusudur.  

Logit analizi sonuçlarına göre satıĢların artma olasılığını, kontrol grubu değiĢkenleri 

bağlamında açıklamak anlamlı görünmemektedir. Durum destekler açısından 

değerlendirildiğinde ise satıĢ hacmi üzerinde anlamlı olan destekler, yurtiçi fuar, 

nitelikli eleman, yurtdıĢı iĢ gezisi ve belgelendirme destekleridir. Yurtiçi fuar 

desteğinden faydalanan firmalar faydalananlara kıyasla 5 kat, nitelikli eleman 

desteğinden faydalananlar faydalanmayanlara kıyasla 3 kat, yurtdıĢı iĢ gezisi 

desteğinden faydalananlar faydalanmayanlara kıyasla 1 kat, belgelendirme 

desteğinden faydalananlar ise faydalanmayanlara kıyasla 8 kat daha fazla satıĢ 

hacimlerini arttırma olasılığına sahiptirler.  

Destek alan firmalar arasında yapılan logit analizi yurtiçi fuar ve nitelikli eleman 

desteklerinin müĢteri sayısını arttırma ihtimali olduğunu göstermektedir. Sonuçlara 

göre yurtiçi fuar desteğinden faydalanan firmaların müĢteri sayısının artma ihtimali 

bu destekten faydalanmayanlara kıyasla 7 kat daha fazladır. Nitelikli eleman 

desteğinden faydalana firmaların ise bu destekten faydalanmayanlara kıyasla müĢteri 

sayılarını arttırma ihtimali 2 kattır.   Ayrıca erkek giriĢimcilerin kadın giriĢimcilere 

kıyasla müsterilerini arttırma olasılığı 5 kat daha fazla görünmektedir.     

Analiz sonuçlarına göre firma yaĢı ve firma ölçeği ürün/hizmet kalitesi ile anlamlı 

Ģekilde iliĢkilendirilebilir. Sonuçlar 3 yaĢından küçük firmaların ürün/hizmet 

kalitelerini arttırma olasılıklarının 3 yaĢından büyük firmalara göre daha fazla 

olduğunu göstermektedir. Ölçek, ürün/hizmet kalitesi iliĢkisi değerlendirildiğinde 

ise daha küçük ölçekli KOBĠ‘lerin ürün/hizmet kalitelerini arttırma olasılıklarının 

daha yüksek olduğu söylenebilir. Ürün/hizmet kalitesini etkileme olasılığı olan tek 

destek tanıtım desteği olmakla birlikte bu destekten faydalanan firmaların 

faydalanmayanlara göre ürün/hizmet kalitelerini arttırma olasılıkları daha yüksektir.  

Desteklerin etkileri sırasıyla değerlendirildiğinde ilk olarak, yurtiçi fuar desteğinin 

istihdam ve üretim miktarı üzerinde anlamlı ve pozitif yönlü etkilerinin olduğu 

görülmektedir. GiriĢimcilerin katıldıkları bu fuarlarda ürünlerini tanıtma imkanı 

bulmaları ve yeni iĢ bağlantıları kurabilmeleri vasıtasıyla üretimlerini arttırdıkları ve 

bu artıĢı karĢılayabilmek için de yeni elemanlar iĢe aldıkları düĢünülmektedir. Ürün 

çeĢitliliğinin ise fuar desteğinden negatif yönlü olarak etkilendiği görülmektedir. Bu 

bağlamda diğer firmalarla üzerinde anlaĢama sağlanan ürünlerin üretilmesine 

yoğunlaĢılması ve farklı ürünlerin üretimine yönelinmemiĢ olması muhtemeldir.  



 

 

Tablo 5. Desteklerin Etki GeniĢliği (OddsRatio Analizi- Logit Model)         Anlamlılık düzeyi: *=%10, **=%5, ***=%1 

 
EMPGRWTH URUNGRWTH PRODGRWTH 

  OddsRatio Coef. P>z OddsRatio Coef. P>z OddsRatio Coef. P>z 

FRMYAS 3.232.787 1.173.345 0.051** 115.336 .1426793 0.778 .345702 -1.062.178 0.025** 

OLCEK 1.458.276 .3772548 0.080* .8576944 -.1535074 0.484 166.091 .5073658 0.013** 

SEKTOR 1.081.059 .0779408 0.806 .6498936 -.4309467 0.157 .6295746 -.4627109 0.118 

GRSMYAS .4223004 -.8620384 0.003*** .7652287 -.2675805 0.352 1.042.012 .0411535 0.882 

CNSYT 4.850.316 1.579.044 0.058* 1.266.318 .2361135 0.700 .9942611 -.0057555 0.992 

GRSMEGTM .9316691 -.0707775 0.812 1.116.134 .1098706 0.709 .8287993 -.1877772 0.505 

ORT 1.239.424 .2146471 0.500 .8010121 -.2218792 0.467 .7281679 -.3172236 0.277 

IHRCT 1.015.153 .0150391 0.973 .8527138 -.1593313 0.712 120.501 .1864877 0.654 

DES_FUAR .8030433 -.2193466 0.644 3.712.283 1.311.647 0.002*** 3.205.169 1.164.765 0.007*** 

DES_TANITIM 2.329.286 .8455616 0.238 3.276.937 1.186.909 0.084* 1.521.951 .4199929 0.550 

DES_ELEMAN 6.879.058 1.928.482 0.000*** 1.101.259 .0964543 0.834 2.223.148 .7989242 0.075* 

DES_TEST 1.132.007 2.426.577 0.045** 1.635.365 2.794.451 0.016** 6.267.521 1.835.381 0.124 

DES_YURTDISI 123.671 .2124545 0.484 .7418344 -.2986292 0.322 .8282449 -.1884464 0.509 

DES_BELGE 1.524.333 .4215571 0.682 1.562.231 .4461147 0.670 2.818.972 1.036.372 0.302 

_cons   -3.614.405 0.001   -.7885146 0.321   .5259919 0.475 



 

 

Tablo 5. Desteklerin Etki GeniĢliği (OddsRatio Analizi- Logit Model)         Anlamlılık düzeyi: *=%10, **=%5, ***=%1 

 

SALESGRWTH MUSTGRWTH URUNKLT 

 

OddsRatio Coef. P>z OddsRatio Coef. P>z OddsRatio Coef. P>z 

FRMYAS .5765054 -.5507705 0.246 .6964967 -.3616923 0.442 .454565 -.7884143 0.092* 

OLCEK .905824 -.0989102 0.642 .9579045 -.0430072 0.834 .6922588 -.3677954 0.062* 

SEKTOR .686716 -.3758345 0.201 .6677861 -.4037874 0.160 1.517.889 .4173202 0.144 

GRSMYAS 1.133.965 .1257207 0.659 .7826184 -.24511 0.375 1.174.599 .1609268 0.543 

CNSYT 2.840.165 1.043.862 0.134 5.862.766 1.768.622 0.019** 1.621.848 .4835662 0.393 

GRSMEGTM .8228896 -.1949332 0.496 .7749103 -.255008 0.361 1.097.742 .0932553 0.724 

ORT 1.027.652 .0272768 0.927 .8363316 -.1787301 0.538 1.082.992 .0797279 0.774 

IHRCT 1.075.238 .0725425 0.865 .7403027 -.3006961 0.494 1.588.434 .4627486 0.229 

DES_FUAR 5.494.032 1.703.662 0.000*** 7.513.465 2.016.697 0.000*** 1.810.224 .5934504 0.155 

DES_TANITIM 1.374.689 .3182273 0.661 2.094.015 .7390835 0.348 .2775207 -128.186 0.052** 

DES_ELEMAN 3.131.069 1.141.374 0.012** 2.572.966 .9450593 0.042** 133.319 .2875743 0.494 

DES_TEST 4.962.283 1.601.866 0.176 4.450.544 1.493.026 0.210 112.711 .119657 0.881 

DES_YURTDISI 1.879.291 .6308945 0.025** 125.106 .2239915 0.422 .6569823 -.4200981 0.123 

DES_BELGE 8.939.933 2.190.528 0.064* 6.830.415 1.921.385 0.100 3.503.772 125.384 0.189 

_cons   -1.277.022 0.134   -1.359.375 0.129   -.4087883 0.578 



 

 

                Tablo 6. Genel Destek Programının Firma Performansı Üzerindeki Etkileri (Tobit Model)        

 

EMPGROWTH URUNGRWTH PRODGRWTH 

 

Coef. t P>t Coef. t P>t Coef. t P>t 

FRMYAS 31.09211 0.25 0.803 24.72155 0.14 0.888 -9.346791 -2 0.053
**

 

OLCEK 37.36218 0.71 0.476 5.764732 0.08 0.938 3.290639 1.63 0.104 

SEKTOR 59.47141 0.79 0.432 44.36883 0.42 0.677 1.127808 0.39 0.7 

GRSMYAS -10.2252 -0.1 0.885 76.62872 0.77 0.443 1.124294 0.41 0.682 

CNSYT 139.6488 0.97 0.333 83.42105 0.41 0.683 2.489438 0.45 0.654 

GRSMEGTM -26.799 -0.4 0.708 75.89443 0.75 0.451 -3.561256 -1.3 0.198 

ORT 56.56221 0.76 0.451 10.56043 0.1 0.92 -2.923426 -1 0.313 

IHRCT 89.63935 0.86 0.392 177.3474 1.21 0.228 0.784363 0.19 0.846 

DES_FUAR 281.9568 2.51 0.013
**

 -407.932 -2.6 0.010
**

 8.242164 1.9 0.059
**

 

DES_TANITIM -488.536 -3 0.003
***

 890.8085 3.84 0.000
***

 -8.82019 -1.4 0.167 

DES_ELEMAN 306.7991 2.71 0.007
***

 275.8215 1.73 0.084
*
 6.948902 1.59 0.113 

DES_TEST 1025.576 4.75 0.000
***

 -140.927 -0.5 0.643 16.80395 2.02 0.045
**

 

DES_YURTDISI 141.5557 1.96 0.051
**

 128.1081 1.26 0.209 2.559585 0.92 0.36 

DES_BELGE -276.016 -1.2 0.25 56.38834 0.17 0.867 35.40834 3.83 0.000
***

 

_cons -278.384 -1.5 0.149 -190.609 -0.7 0.483 8.622167 1.16 0.246 

                         Anlamlılık düzeyi: *=%10, **=%5, ***=%1 



 

 

Tablo 6. Genel Destek Programının Firma Performansı Üzerindeki Etkileri (Tobit Model)        

 
SALESGRWTH MUSTGRWTH URUNKLT 

 Coef. t P>t Coef. t P>t Coef. t P>t 

FRMYAS -7.709612 -1.5 0.135 -2.310579 -0.2 0.854 -0.183602 -1.8 0.079
*
 

OLCEK -1.163098 -0.5 0.591 3.395081 0.64 0.521 -0.084524 -1.9 0.055
**

 

SEKTOR 0.5409072 0.17 0.863 4.832452 0.63 0.528 0.0942436 1.49 0.138 

GRSMYAS 3.694552 1.26 0.208 -9.673534 -1.4 0.178 0.0376175 0.63 0.528 

CNSYT 4.598664 0.77 0.44 16.56884 1.14 0.255 0.1062521 0.88 0.379 

GRSMEGTM -1.48664 -0.5 0.615 -10.46191 -1.5 0.149 0.0208722 0.35 0.728 

ORT -0.295186 -0.1 0.924 2.677535 0.35 0.724 0.0192066 0.31 0.76 

IHRCT 6.378194 1.48 0.141 -3.324801 -0.3 0.753 0.1087693 1.24 0.216 

DES_FUAR 4.91822 1.06 0.29 1.791191 0.16 0.875 0.1373396 1.46 0.146 

DES_TANITIM -7.802381 -1.1 0.253 -8.140708 -0.5 0.626 -0.285333 -2.1 0.040
**

 

DES_ELEMAN 7.334268 1.57 0.118 6.25646 0.55 0.585 0.0684102 0.72 0.472 

DES_TEST 15.58047 1.75 0.082
*
 30.14261 1.38 0.168 0.023006 0.13 0.899 

DES_YURTDISI 6.580296 2.2 0.029
**

 0.1627675 0.02 0.982 -0.096545 -1.6 0.113 

DES_BELGE 41.47036 4.19 0.000
***

 24.36552 1.01 0.315 0.2802331 1.39 0.164 

_cons 3.906464 0.49 0.623 -0.335246 -0 0.986 0.4105167 2.55 0.011 

                   Anlamlılık düzeyi: *=%10, **=%5, ***=%1 



Selen IĢık Maden, Gökhan Özkul, Murat Ali Dulupçu 

488 

Tanıtım desteğinin etkileri değerlendirilecek olursa anlamlı ve pozitif etkinin ürün 

çeĢitliliği sayısı üzerinde olduğu görülmektedir. Desteğin istihdam artıĢı ve ürün 

kalitesi üzerinde ise negatif etkisi söz konusudur. Aslında tanıtım desteği sonucu, 

artması beklenene muhtemel unsurun firmanın satıĢ miktarı ve müĢteri sayısı 

olmasına karĢın bu değiĢkenlerde herhangi bir değiĢim olmadığı görülmektedir. 

SatıĢ hacmini ve müĢteri sayısını arttıramayan firmanın ürün çeĢitliliğini arttırma 

yoluna girmiĢ olması muhtemel bir seçenek olabilir. Diğer taraftan bu destekten 

faydalanmıĢ olan firma sayısının sadece 16 olması sonuçlar üzerinden bir genelleme 

yapmanın zorluğun da beraberinde getirmektedir. Dolayısıyla daha uzun bir zaman 

diliminde desteğin etkilerinin incelenmesinin daha sağlıklı olduğu düĢünülmektedir. 

Nitelikli eleman desteğinin ise firmaların istihdam artıĢını ve ürün çeĢitliliği sayısını 

anlamlı ve pozitif yönde etkilediği görülmektedir. Nitelikli eleman desteğinin 

etkilemesini beklenen ilk unsur olan eleman sayısındaki artıĢ, beklenildiği üzere bu 

destekten faydalanmayanlara kıyasla %306 gibi yüksek bir oranla daha fazla 

olmuĢtur. Elemanların niceliğinin yanında niteliğinde de yaĢanan bu artıĢın ürün 

çeĢitliliğine yansımıĢ olması beklenen ve aynı zamanda analiz sonuçlarına göre de 

gerçekleĢen bir sonuç olmuĢtur. Burada inovatif bir etkiden söz etmek mümkündür.  

Test Analiz ve Kalibrasyon Desteği ise, istihdamı, üretim miktarını ve satıĢları 

pozitif yönde etkilemektedir. Bu üç değiĢkenin birlikte artıĢ göstermiĢ olması ve 

aynı zamanda bu değiĢkenlerin literatürde firma performansını belirleyen temel 

ölçütler olduğunun bilinmesi desteğin sonuçları bakımından oldukça anlamlıdır.  

GiriĢimcilerce en çok tercih edilmiĢ destek türü olan yurtdıĢı iĢ gezisi desteği ise 

istihdam ve satıĢlar üzerinde pozitif etkilere sahiptir. Bu destekten faydalanan 

firmaların yurtdıĢında yeni iĢ bağlantıları kurarak satıĢlarını arttırdıkları ve artan 

talebi karĢılamak üzere de yeni eleman istihdamında bulundukları söylenebilir.  

Son olarak belgelendirme desteğinin ise, üretim miktarı ve satıĢ hacmi üzerinde 

anlamlı pozitif yönlü etkisinin olduğu görülmektedir. Ürünlerin belli bir standardı 

taĢıdığını ifade eden bu destek tüketiciler tarafından daha fazla talep edilmiĢ ve bu 

talep artıĢını karĢılamaya yönelik olarak da üretim miktarında artıĢ yaĢanmıĢ olduğu 

söylenebilir.  

Özetle genel destek programının firmaların performansı üzerinde anlamlı etkiler 

yarattığı söylenebilir. Ġstihdam artıĢı üzerinde fuar nitelikli eleman, test analiz 

kalibrasyon ve yurtdıĢı iĢ gezisi desteği etkili iken; ürün çeĢitliliği üzerinde tanıtım 

ve nitelikli eleman destekleri etkilidir. Üretim miktarı üzerinde fuar, test analiz 

kalibrasyon ve belgelendirme desteği etkiliyken; satıĢ hacmi üzerinde nitelikli 

eleman, test analiz kalibrasyon ve belgelendirme destekleri olumlu etki 

yaratmaktadır. MüĢteri sayısı ve ürün kalitesi üzerinde ise örneklem itibariyle etkisi 

olan herhangi bir destek türü saptanamamıĢtır.  

Genel destek programı tarafından sağlanan desteklerin beklenen etkileri elde edilen 

bulgularla karĢılaĢtırıldığında beklenen etkilerin büyük ölçüde karĢılandığı 

görülmektedir.  

Ancak desteklerin uzun dönemli etkilerinin incelenerek değerlendirilmesi destek 

politikasının Ģekillenmesi ve politika çaıkarımlarının yapılabilmesi bağlamında 

büyük önem arz etmektedir.  
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5. Sonuç 

Elde edilen bulgular genel olarak değerlendirildiğinde sağlanan desteklerin istihdam, 

üretim miktarı ve satıĢ hacmi üzerinde anlamlı ve pozitif etkilerinin olduğu 

görülmektedir. Bu üç performans kriterinin, daha önce de belirtildiği üzere, yabancı 

literatürdeki çalıĢmalarda kullanılmakta olan genel baĢarı ölçütleri arasında yer 

alması ve elde edilen bulguların da litertürle uyumlu olması desteklerin etkilerinin 

dünyadaki uygulamalarla benzer olduğu sonucunu göstermektedir. Yabancı 

literatürde etkisi araĢtırılan destek programları farklı farklı da olsa etkileri söz 

konusu bu üç performans kriteri üzerinde pozitiftir. Söz konusu bu çalıĢmada da 

genel destek programının etkili olduğu performans kriterleri aynı çıkmıĢtır.  

Geleneksel yaklaĢımın bir yansıması olan büyük firmalara yönelik teĢvikler ve 

büyük firmaları temel alan kalkınma stratejileri dünyada terk edilmeye baĢlanmıĢ ve 

özellikle istihdam yaratma yeteneklerindeki üstünlük sebebiyle KOBĠ‘lere yönelik 

destek ve teĢvikler hükümetler tarafından yaygın Ģekilde kullanılmaktadır. Bu 

çalıĢmadan elde edilen bulgular da bölgede KOBĠ‘lere sağlanan desteklerin istihdam 

üzerinde anlamlı ve pozitif etkilerinin olduğunu ortaya koymaktadır. Bulgulara göre 

istihdamla birlikte destek kullanan firmalarda belirgin Ģekilde üretim miktarının ve 

satıĢ hacminin de arttığı görülmektedir. Bu da hem mikro hem de makro açıdan 

anlamlıdır. Bu değiĢkenlerdeki pozitif etkilere karĢın desteklerin ürün kalitesi 

üzerinde bir etkisinin olmadığı sonucu genel destek programının temel amaçlarından 

biri olan KOBĠ‘lerin daha kaliteli mal/hizmet üretme hedefinin sağlanamadığını 

göstermektedir.  
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Öz: Ekonomik kalkınmada anahtar bir rol oynayan girişimcilik, fırsatlar ile ilgili bir süreçtir. 

Çünkü bir fırsat olmadan girişimcilikten bahsetmek mümkün değildir. Bu çerçevede çalışmanın 

temel amacı TR61 Bölgesinde yer alan Antalya, Burdur ve Isparta illeri imalat sanayi 

sektöründe kullanılan girişimsel fırsat tiplerini ortaya çıkarmak ve bu fırsat tiplerinin istihdam 

yaratma açısından bölgesel kalkınma üzerindeki etkilerini incelemektir. Bu kapsamda 

çalışmada; Antalya, Burdur ve Isparta illeri Ticaret ve Sanayi odasına kayıtlı, faal durumda, 

imalat sanayi sektörü altında faaliyet gösteren, firma yoğunluğu açısından bölgedeki en yüksek 

ilk on sektör içinde yer alan Antalya‟dan 315, Burdur‟dan 134 ve Isparta‟dan 184 olmak üzere 

toplam 633 firma incelenmiştir. Araştırma bulgularına göre; TR61 Bölgesinde ağırlıklı olarak 

Kirzneryen fırsatların kullanıldığı, Schumpeteryen fırsatları kullanan firmaların istihdam 

açısından büyüme performanslarının artma olasılığının, diğer firmalara göre daha yüksek 

olduğu ve Schumpeteryen fırsatları kullanan firmaların Kirzneryen fırsatları kullanan firmalara 

göre firma başına daha fazla istihdam yaratarak bölgesel kalkınma üzerinde daha büyük bir 

pozitif etki yarattığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Girişimsel Fırsat Tipleri, İstihdam Yaratma, Bölgesel Kalkınma  

 

Abstract: Entrepreneurship which plays a key role in economic development, is a process that 

involves opportunities. Thus it is not possible to talk about entrepreneurship without an 

opportunity. In this framework, the main purpose of the study is to demonstrate and examine the 

effects of the entrepreneurial opportunity types in terms of employment creation on regional 

development which are used in the manufacturing industry sector in Antalya, Burdur and 

Isparta provinces of TR61 region. In this study, 633 active firms that registered Chamber of 

Commerce and Industry in Antalya, Burdur and Isparta, and operating under the manufacturing 

sector, and took place in the top ten highest sector in terms of firm intensity in the region were 

examined. 315 of these firms are in Antalya, 134 of these firms are in Burdur and 184 of these 

firms are in Isparta. According to research findings, Kirznerian opportunities are mainly used in 

TR61 Region. The firms using Schumpeterian opportunities are likely to increase the growth 

performance in terms of employement are higher than the others. The firms using Schumpeterian 

opportunities  create positive impact on regional development by creating more employement 

per firm than the firms which are using Kirznerian opportunities.  

Keywords: Entrepreneurship, Entrepreneurial Opportunity Types, Employment Creatıon, Regional 

Development 
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1. Giriş 

Bugünün toplumu katı temellerin olmadığı değiĢen bir toplumdur. Bu yeni toplumda 

insanlar hayatta kalmak için değiĢimle yaĢamayı, değiĢimi anlamayı ve değiĢimde 

rol oynamayı öğrenmek, toplumla iliĢki kurmak ve giriĢim ile ilgilenmek 

zorundadır. Bu yüzden de Bjerke (2007), bu yeni toplumu yeni giriĢimsel toplum 

olarak tanımlamaktadır. Endüstriyel ekonomiden bilgi ekonomisine doğru olan 

geçiĢle birlikte ortaya çıkan yeni giriĢimsel toplum giriĢimsel aktivitelerde ve yeni 

firma oluĢumunda büyük bir patlama yaratarak giriĢimciliğin daha da önemli bir 

hale gelmesine neden olmuĢtur. Artık günümüzde giriĢimcilik; ekonomik 

büyümenin, verimliliğin, inovasyonun ve istihdamın en önemli itici gücü olarak 

tanımlanmakta ve ekonomik dinamizm açısından bir anahtar olarak kabul 

edilmektedir. Dolayısıyla birçok ülkede giriĢimcilik açık bir politika önceliği haline 

gelmiĢtir. Hükümetler artan bir Ģekilde, rekabetçi bir ekonominin temel taĢları olan 

giriĢimciliği ve inovasyonu göz önüne almaktadır. Bu anlamda hükümetler 

uygulamıĢ oldukları giriĢimcilik ve inovasyon politikaları ile giriĢimcilik tiplerini ve 

oranlarını etkilemeye çalıĢmaktadır.  

Ekonomik kalkınmada anahtar bir rol oynayan giriĢimcilik, fırsatlar ile ilgili bir 

süreçtir. Çünkü bir fırsat olmadan giriĢimcilikten bahsetmek mümkün değildir. 

Potansiyel bir giriĢimci son derece yaratıcı ve çalıĢkan olabilir, fakat hedeflenen bir 

fırsat olmadan bu karakteristiklerle, giriĢimsel aktiviteler meydana gelemez (Short 

vd., 2010:40-41). Dolayısıyla giriĢimsel fırsatlar, giriĢimcilik aracılığıyla bölgelerin 

kalkınmasında önemli bir rol oynamaktadır. Literatürde giriĢimsel fırsatların 

kaynakları hakkında Schumpeteryen (1934) görüĢ ve Kirzneryen (1973) görüĢ 

olmak üzere iki temel görüĢ öne çıkmaktadır. Bu çerçevede çalıĢmada TR61 

Bölgesinde yer alan Antalya, Burdur ve Isparta illeri imalat sanayi sektöründe 

kullanılan giriĢimsel fırsat tipleri ortaya çıkarılacak ve bu fırsat tiplerinin istihdam 

yaratma açısından bölgesel kalkınma üzerindeki etkileri incelenecektir.  

2. Girişimcilik ve İstihdam Arasındaki İlişki 

GiriĢimcilik ile ilgili akademik çalıĢmaların neredeyse hepsi istisnasız olarak 

giriĢimciliğin ekonomik faydaları ile motive olmaktadır. Özellikle birçok çalıĢma, 

giriĢimciliğin istihdam yaratma açısından büyük faydalara öncülük ettiğini 

göstermektedir (Praag ve Versloot, 2008:1). Bu anlamda giriĢimcilik faaliyetleri 

yeni firmaların doğmasını sağlamakta ve bir bölgedeki istihdama büyük bir katkı 

yaparak insanların gelir seviyesini arttırmaktadır. Bu gelir ise daha sonra bölgedeki 

toplum için gelirin çarpan etkisini oluĢturmakta ve diğer insanların da bu sayede 

gelir seviyesini arttırmaktadır (OECD, 2003:43-44).  

Literatürde giriĢimciliğin istihdam üzerindeki etkisini ele alan ampirik çalıĢmalara 

bakıldığında makro, mezo ve mikro verilerin incelendiği görülmektedir. Bu 

çalıĢmaların hepsi de giriĢimsel firmaların iĢ yaratmada yüksek bir katkıya sahip 

olduğu sonucunu ortaya koymaktadır. Örneğin Fritsch (1997), 1986-1989 dönemlerine 

iliĢkin bölgesel verilere dayanarak yapmıĢ olduğu bir çalıĢmada Alman endüstrilerinde 

giriĢimsel firmaların kurulma oranı ile istihdamın büyümesi arasında pozitif bir 

korelasyon olduğunu göstermiĢtir (Praag ve Versloot, 2008:15). Fölster (2000:143-

145) ise Ġsveç‘te yapmıĢ olduğu çalıĢmada serbest çalıĢanlardaki bir yükselmenin 

istihdam üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğunu bulmuĢtur. 
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Michael Fritsch (2008)  tarafından baĢlatılan bir araĢtırma akımı, makro ve mezo 

verileri kullanarak istihdamın büyümesinde giriĢimsel aktivitelerin hem doğrudan 

hem de dolaylı etkilerini analiz etmiĢtir. Yeni firmaların yükselen rekabeti yerleĢik 

firmaları yok olmaya zorlarken, yeni kurulan iĢletmeler veya piyasa giriĢleri yeni 

iĢlerin geliĢmesine neden olmaktadır. Daha çok dolaylı olarak yeni iĢler eski olanı 

(muhtemelen daha az etkin iĢleri) ortadan kaldırmaktadır. Bu ise yeni kurulan 

iĢletmelerin kısa dönemde ve uzun dönemde etkilerinin ne olacağı, yeni kurulan 

iĢletmelerin ekonomik büyüme üzerindeki etkilerinin kaç yıl sonra baĢlayacağı gibi 

soruları akla getirmektedir. Son dönemdeki çalıĢmalar ise bu sorulara cevap 

aramaktadır. Örneğin Mueller vd. (2008), Ġngiltere‘de bin çalıĢan baĢına yeni firma 

sayısının bölgesel istihdamda değiĢimler yarattığı iliĢkisini kurmuĢtur. Dolayısıyla 

giriĢimciliğin mekansal etkileri en baĢta istihdam açısından bulunmaktadır. Bu 

anlamda daha yüksek bir yeni iĢletme kuruluĢ oranı daha yüksek bir istihdam 

seviyesi ile birleĢmektedir. Bununla birlikte bir kaç yıl sonra rekabet baskısı 

nedeniyle istihdamın büyümesi ile olan iliĢki negatif olmaktadır. Uzun dönemde ise 

net etki yükselen rekabet dolayısıyla pozitiftir. Benzer bir Ģekilde Acs ve Mueller 

(2008), ABD‘de daha yüksek bir yeni iĢletme kuruluĢ oranının, bölgesel istihdamda 

daha yüksek bir büyüme oranına neden olduğunu bulmuĢtur. Pozitif etki ilk yılda 

çok güçlüdür. Daha sonraki yıllarda ise azalmakta ve sıfırlanmaktadır. Carree ve 

Thurik (2008) ise iĢletme sahipliği oranının istihdam üzerinde orta dönemde negatif, 

uzun dönemde ise pozitif bir etkisi olduğunu bulmuĢtur (Praag ve Versloot, 

2008:16-18). Sonuç olarak daha çok giriĢimcilik sadece kısa dönemde daha çok 

istihdama neden olmamakta, bunun yanında yükselen rekabetin dolaylı bir Ģekilde 

yaratmıĢ olduğu pozitif etki nedeniyle uzun dönemde de daha çok istihdama neden 

olmaktadır (Praag ve Versloot, 2008:30). Firmaların ve giriĢimcilerin diğer etkiler 

bir yana, açık bir Ģekilde istihdam aracılığı ile mekanla etkileĢime girmesi ise farklı 

ölçeklerde ekonomik büyümeyi de etkilemektedir. 

3. Girişimsel Fırsat Kavramı ve Girişimsel Fırsat Tipleri 

GiriĢimcilik, bir kiĢinin fırsatları görüp risk alarak bunları bir iĢ fikrine dönüĢtürmesi 

ve kendi iĢini kurması sürecini ifade etmektedir (Uluhan, 2011:5). Dolayısıyla 

giriĢimcilik, giriĢimsel fırsatlar ve giriĢimci bireyler arasındaki bağı kapsamaktadır. 

Bu bağ, fırsatların giriĢimcilik sürecinin önemli bir parçası olduğunu göstermektedir 

(Shane, 2003:18). Shane ve Venkataraman (2000:218); giriĢimcilik alanını, 

gelecekteki mal ve hizmetleri yaratan fırsatları keĢfetme, değerlendirme ve 

kullanmanın neler tarafından, kimler tarafından ve nasıl etkilendiği çalıĢmaları 

olarak tanımlamaktadır. Bu tanım, bir bilimsel alan olarak giriĢimciliğin; fırsatların 

kaynakları ile fırsatları keĢfetme, değerlendirme ve kullanma süreçleri ve onları 

keĢfeden, değerlendiren ve kullanan bireyler setiyle ilgili çalıĢmaların bileĢimi 

olduğunu öne sürmektedir. Dolayısıyla giriĢimciliğe sahip olmak için öncelikle 

giriĢimsel fırsatlara sahip olmak gereklidir. Bu yüzden de giriĢimsel fırsat 

kavramının ne anlama geldiği oldukça önemlidir. 

Schumpeter (1943), giriĢimsel fırsatları yeni bir ürün sunma, yeni bir üretim metodu 

sunma, yeni bir pazar kullanma, yeni bir arz kaynağı ele geçirme ve yeni bir 

endüstriyel organizasyon biçimi ortaya koyabilme yoluyla yükselen yeni 

kombinasyonlar olarak tanımlamaktadır. Eğer bir giriĢimci yeni kombinasyonlar 
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sayesinde üretim faktörlerinde faydalı bir geliĢim sağlarsa, Schumpeter‘e göre söz 

konusu giriĢimci yeni bir fırsat tanımlamıĢtır (Chelly, 2011:4). 

Kirzner (1973, 1979) için ise ―fırsat‖ ile ―kar için fırsat‖ kavramları eĢdeğerdir. Bu 

bağlamda kar için fırsatı, toplumda bir israf biçiminin neden olduğu kaynakların 

ekonomideki yanlıĢ tahsisinden yararlanma olarak tanımlamaktadır (Chelly, 2011:4). 

Shane ve Venkataraman (2000:220) giriĢimsel fırsat kavramını yeni mallar, yeni 

hizmetler, yeni hammaddeler ve yeni organizasyon metodları ortaya koyabilme ve 

üretim maliyetlerinden daha yükseğe satabilme durumu olarak tanımlamaktadır. 

Shane (2003:18) ise giriĢimsel fırsatı, giriĢimcinin bir kar sağlayacağına inandığı 

kaynakları yeniden birleĢtirmek için yeni bir neden-sonuç çerçevesi yaratabilmesi 

durumu olarak tanımlamaktadır. Bu durumların giriĢimsel fırsat olabilmesi için 

ekonomik ticaret koĢullarını değiĢtirmesine gerek yoktur, fakat ekonomik ticaret 

koĢullarını değiĢtirebilecek potansiyele sahip olması gereklidir. 

Shane (2003:18), bugüne kadar literatürde giriĢimsel fırsatların nereden geldiğini 

açıklayan iki görüĢün ortaya çıktığını öne sürmektedir. Bunlar Schumpeteryen 

(1934) görüĢ ve Kirzneryen (1973) görüĢ olarak bilinmektedir. Venkataraman 

(1997) bunları sırasıyla giriĢimciliğin güçlü ve zayıf biçimleri olarak öne 

sürmektedir. Kirzner ve Schumpeter; giriĢimsel fırsatların varlığının, yeni bilgi 

sunmayı veya varolan bilgiye farklı bir Ģekilde eriĢmeyi kapsayıp kapsamadığı 

konusunda aynı fikirde değildir. Schumpeter (1934), giriĢimsel fırsatların varlığını 

açıklamada yeni bilginin önemli olduğuna inanmaktadır. Buna karĢın Kirzner (1973, 

1985, 1997), fırsatların varoluĢunun sadece varolan bilgiye farklı bir Ģekilde eriĢimi 

gerektirdiğini iddia etmektedir (Shane, 2003:19-20). Bu farklılık ise giriĢimsel 

fırsatların kaynakları hususunda Schumpeteryen fırsatlar ve Kirzneryen fırsatlar 

Ģeklinde iki fırsat tipinin oluĢmasına yol açmaktadır. Schumpeteryen fırsatlar ile 

Kirzneryen fırsatlar kaynakları elde etme ve organize etme süreçleri ve 

stratejilerinde farklılaĢmaktadır (De Jong ve Marsili, 2011:2-3).  Bu bağlamda 

Schumpeteryen fırsatlar ve Kirzneryen fırsatlar arasındaki ayrımı daha iyi 

yapabilmek için her iki tip hakkında beĢ temel açıdan oluĢan iki kutuplu bir ölçü 

kullanılmaktadır. (De Jong ve Marsili, 2010:7). 

Tablo 1. Kirzneryen Fırsatlara KarĢı Schumpeteryen Fırsatlar 

SCHUMPETERYEN FIRSATLAR KIRZNERYEN FIRSATLAR 

DengesizleĢtirici (Disequilibrating) Dengeleyici (Equilibrating) 

Çok yenilikçi (Very innovative) Daha az yenilikçi (Less innovative) 

Yaratmayı kapsar (Involves creation) KeĢfetmeyle sınırlıdır (Limited to 

discovery) 

Az bulunur (Rare) Yaygındır (Common) 

Yeni bilgi gerekli (Requires new information) Yeni bilgi gerekli değil (Does not require 

new information) 

Kaynak: Shane, 2003:21. 

Tablo 1.‘den de anlaĢılacağı üzere her iki fırsat tipi ekonomik aktivitelerde farklı 

etkilere sahiptir. Schumpeteryen görüĢte giriĢimsel fırsatlar yaratıcı yıkım sürecinde 

giriĢimcinin dengesizleĢtirici eyleminin bir sonucu olarak ortaya çıkar. Buna karĢın 

Kirzneryen görüĢte ise giriĢimsel fırsatlar ekonomide dengeye dönmek ile ilgili 
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süreçte ekonominin bileĢenleri arasındaki bilgi asimetrisinden ortaya çıkar (Dutta ve 

Crossan, 2005:431). Dolayısıyla Schumpeteryen fırsatlar dengesizleĢtirici güçlerden 

doğar ve bunlar Schumpeteryen giriĢimciliği dengesizleĢtirici bir aktivite yapar. 

Buna karĢın Kirzneryen fırsatlar dengeleyici güçlerden doğar ve bu Kirzneryen 

giriĢimciliğin ekonomiyi dengeye yaklaĢtırdığı anlamına gelir. Bu yüzden 

Kirzneryen fırsatlar varolan sistemi güçlendirirken, Schumpeteryen fırsatlar varolan 

sistemi parçalamaktadır. Bu argüman çoğu giriĢimsel fırsatın Kirzneryen olduğunu 

da öne sürmektedir (Shane, 2003:20). 

Kirzneryen fırsatlar çok yenilikçi değildir ve varolan organizasyon biçimlerini 

tekrarlarken, Schumpeteryen fırsatlar yenilikçidir ve varolan bilgiden kaçmaktadır. 

Sonuç olarak, diğer Ģeyler sabitken, Schumpeteryen fırsatlarla risk iliĢkisi 

Kirzneryen fırsatlara göre daha yüksektir (Shane, 2003:21). Schumpeteryen anlamda 

yenilikçilik piyasaya yeni ürünler, süreçler, organizasyonlar veya hammaddeler 

sunma olarak tanımlanır (De Jong ve Marsili, 2010:7). Kirzner için ise inovasyon 

gerekli olmayan bir unsurdur. Saf giriĢimci, Ģimdiye kadar fark edilmemiĢ fırsatları 

uyanıklığıyla ortaya çıkarır (Kirzner, 1973:39).  

Kirzneryen yaklaĢımda fırsatlar, inovatif (yenilikçi) giriĢimci tarafından 

yaratılmamaktadır. Fırsatların önceden varolduğu varsayılmakta ve dolayısıyla 

fırsatlar sadece herhangi bir birey tarafından keĢfedilmektedir. Bu yüzden 

Schumpeteryen fırsatlar yaratılırken, Kirzner‘e göre ise fırsatlar keĢfedilmektedir 

(De Jong ve Marsili, 2010:8). Kirzner, giriĢimsel anlayıĢı önceden fark edilmeyen 

bir kar fırsatı olarak betimlemektedir (Holcombe, 2003:28). Kirzner‘e göre 

giriĢimsel eylemler keĢfetme eylemiyle yaratılır (Kirzner, 1985:x). Kirzner, 

giriĢimcinin bir arbitrajcı veya fiyat ayarlayıcı olarak bilgi asimetrisinden 

yararlanarak fırsatları keĢfettiğini önermektedir (Dutta ve Crossan, 2005:430). 

Fırsatları keĢfetme ve kullanma için giriĢimcinin gerekli olan kiĢisel seviyedeki 

özellikleri, Schumpeteryen fırsatlarda ve Kirzneryen fırsatlarda birbirinden farklıdır 

(Shane, 2003:21). Bu anlamda Schumpeter, fırsatlardan yararlanmada giriĢimcinin 

motivasyonunun ve kiĢisel özelliklerinin önemine dikkat çekmektedir (Dutta ve 

Crossan, 2005:430). Schumpeter‘e göre ekonomideki muazzam değiĢimleri baĢlatan 

kimse olarak fırsat sömürmeyle uğraĢan bireyler, bazı olağanüstü kiĢilik özelliklerine 

ve motivasyonlara sahiptir (De Jong ve Marsili, 2010:9). Doğal olarak da piyasada 

Schumpeteryen giriĢimci daha az bulunur (Sciascia ve De Vita, 2004:7). Kirzner‘in 

giriĢimcisi ise özel bir yetenek veya kiĢilik özelliği gerektirmez. GiriĢimci gerekli olan 

bütün emek ve iĢ yeteneklerini kiralayabilir (Praag, 2005:25). Kirzneryen fırsatlar için, 

giriĢimcilerin dengeleyici, taklit eden ve yaratıcı olmayan çok genel bir tip olduğu öne 

sürülür. Fırsatlar mevcut yapılarda bulunmaktadır (De Jong ve Marsili, 2010:9). 

Dolayısıyla da Kirzneryen fırsatlar, Schumpeteryen fırsatlara göre daha yaygındır. 

Schumpeteryen fırsatlar piyasada dıĢsal Ģoklara sebep olan yeni bilgiyi gerektirirken, 

Kirzneryen fırsatlar bilgi asimetrisine dayanır (Kuivaniemi, 2010:35). Bir diğer 

ifadeyle Kirzneryen giriĢimci piyasa bilgisini kullanır. Schumpeteryen giriĢimci ise 

piyasa dıĢındaki bilgiye müracaat eder. Kirzneryen fırsatlar varolan organizasyonel 

biçimlerinin benzerini yaparken, Schumpeteryen fırsatlar varolan bilgiden kaçar 

(Goss, 2007:3). 
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4. TR61 Bölgesinde Girişimsel Fırsat Tipleri ve İstihdam Üzerindeki Etkileri 

4.1. Araştırmanın Amacı, Kapsamı, Sınırlılıkları ve Yöntemi 

ÇalıĢmanın amacı; TR61 Bölgesinde yer alan Antalya, Burdur ve Isparta illeri imalat 

sanayi sektöründe kullanılan giriĢimsel fırsat tiplerini ortaya çıkarmak ve bu fırsat 

tiplerinin istihdam yaratma açısından bölgesel kalkınma üzerindeki etkilerini 

incelemektir.  

AraĢtırmada Antalya, Burdur ve Isparta illeri Ticaret ve Sanayi odasına kayıtlı, faal 

durumda olan, imalat sanayi sektörü altında yer alan (Nace Rev 2 kodu 10-33 arası), 

firma yoğunluğu açısından bölgedeki en yüksek ilk on sektör içinde yer alan firmalar 

incelenmiĢtir. Sektör sınırlamasına gidilmesinin temel nedeni illerde bazı sektörlerde, 

faaliyette bulunan firma olmamasıdır. AraĢtırmada il bazında karĢılaĢtırmalar ve 

değerlendirmeler de yapılacağı için her üç ilde de faaliyet gösteren sektörlerden firma 

yoğunluğu en yüksek ilk on sektör ele alınmıĢtır. Bu bağlamda araĢtırmanın 

anakütlesini Antalya, Burdur ve Isparta Ticaret ve Sanayi odasına kayıtlı, faal 

durumda olan gıda ürünleri imalatı, tekstil ürünlerinin imalatı, ağaç, ağaç ürünleri ve 

mantar ürünleri imalatı, kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması, kimyasalların ve 

kimyasal ürünlerin imalatı, kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı, diğer metalik 

olmayan mineral ürünlerin imalatı, makine ve teçhizat hariç, fabrikasyon metal 

ürünleri imalatı, baĢka yerde sınıflandırılmamıĢ makine ve ekipman imalatı ve 

mobilya imalatı endüstrilerinde faaliyet gösteren tüm firmalar oluĢturmaktadır.  

AraĢtırma sonuçları hem il bazında hem de bölge bazında inceleneceği için 

araĢtırmanın örneklemi il bazında oluĢturulmuĢtur. Bu anlamda Nisan-Mayıs 2012 

döneminde üç ilin Ticaret ve Sanayi Odası‘ndan alınan verilere göre yukarıda 

isimleri belirtilen endüstrilerde Antalya‘da 1.631, Burdur‘da 197, Isparta‘da ise 330 

olmak üzere bölgede toplam 2.158 firma faaliyet göstermektedir. Yapılan 

hesaplamalara göre, % 5 örneklem hatası için % 90, % 95 ve % 99 güven aralığında 

il bazında ve bölge bazında gerekli örneklem büyüklüğü aĢağıdaki tabloda 

belirtildiği gibi hesaplanmıĢtır. Evrenin büyüklüğü de dikkate alındığında bu evren 

için il bazında % 95 güven aralığında hesaplanan örneklem büyüklüğü değerlerinin 

alınması daha makul ve yapılabilir görülmüĢtür. Bu anlamda bölge bazında da % 99 

güven aralığında hesaplanan örneklem büyüklüğü değerine ulaĢılmıĢ olunacaktır. 

Tablo 2. Hesaplanan Örneklem Büyüklükleri 

 
Anakütle 

Güven Aralığı 

% 90 % 95 % 99 

TR61 BÖLGESĠ 2158 241 327 508 

ANTALYA 1631 233 312 472 

BURDUR 197 115 131 153 

ISPARTA 330 149 178 221 
 

AraĢtırmada örnekleme yöntemi olarak tabakalı örnekleme yöntemi kullanılmıĢtır. 

Bu yöntemde örneklem her bir alt tabakadan veya gruptan birbirinden bağımsız 

olarak çekilmektedir (Uzgören, 2012:170). Bu bağlamda araĢtırmanın örneklemi 

endüstri alt birim gruplarına göre rastgele seçilen Antalya‘dan 315, Burdur‘dan 134 

ve Isparta‘dan da 184 olmak üzere toplam 633 firmadan oluĢmaktadır. Bir diğer 

ifadeyle il bazında % 95 güven aralığında, ± % 5 örnekleme hatası ile hesaplanan 
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örneklem büyüklüğü değerlerine, bölge bazında ise % 99 güven aralığında, ± % 5 

örnekleme hatası ile hesaplanan örneklem büyüklüğü değerine fazlasıyla 

ulaĢılmıĢtır. Böylelikle anakütlenin Antalya‘da % 19,31‘ine, Burdur‘da % 68,02‘sine, 

Isparta‘da % 55,75‘ine ve bir bütün olarak bölgede % 29,33‘üne ulaĢılmıĢtır.  

AraĢtırmada anakütle ve örneklem değerleri belirlendikten sonra, belirlenen anakütle 

ve örneklem değerleri arasında istatistiksel açıdan önemli bir farklılık olup olmadığı 

ki-kare uygunluk testi ile test edilmiĢtir. Bu bağlamda aĢağıdaki hipotezler 

oluĢturulmuĢtur. 

H0: Örneklem anakütleyi temsil edebilir (örneklem dağılımı anakütle dağılımına 

uygundur).  

H1: Örneklem anakütleyi temsil edemez (örneklem dağılımı anakütle dağılımına 

uygun değildir).  

Yukarıdaki hipotezlerin test edilebilmesi için α anlamlılık düzeyinde ve serbestlik 

derecesi = (r-1) olmak üzere χ
2
 değerleri tablosundan χ

2
tablo değeri hesaplanır. Daha 

sonra aĢağıdaki formülle χ
2
 test istatistiği hesaplanır (Uzgören, 2012:330). 

 

Formülde; Gi: gözlenen frekanslar, Bi: beklenen frekanslar, r: satır sayısıdır. % 5 

anlam düzeyinde (α=0,05) ve serbestlik derecesi 9 iken yapılan hesaplamalara göre 

Antalya‘da χ
2

hes=0,1132, Burdur‘da χ
2
hes=0,6967, Isparta‘da χ

2
hes=0,3418 ve bir 

bütün olarak bölgede ise χ
2
hes=16,0229 bulunmuĢtur. χ

2
tablo değerine bakıldığında ise 

χ
2
tablo=16,9190‘dır. Buna göre hem il bazında hem de bölge bazında χ

2
hes < χ

2
tablo 

olduğu için H0 hipotezi reddedilemez. Bir diğer ifadeyle örneklem anakütleyi temsil 

edebilir (örneklem dağılımı anakütle dağılımına uygundur). 

AraĢtırmanın temel amacı doğrultusunda TR61 Bölgesinde kullanılan giriĢimsel 

fırsat tiplerini belirlemek ve giriĢimsel fırsat tiplerinin istihdam yaratma açısından 

bölgesel kalkınma üzerindeki etkisini incelemek için anket yöntemi kullanılmıĢtır. 

AraĢtırmada kullanılan anket, De Jong ve Marsili‘nin 2010 yılında yapmıĢ oldukları 

çalıĢmanın anketi temel alınarak geliĢtirilmiĢtir. Anket, Temmuz–Kasım 2012 

tarihleri arasında bölgede çeĢitli saha araĢtırmaları yapan biri Isparta diğeri ise Antalya 

menĢeli iki firmaya yaptırılmıĢtır. AraĢtırmada anketlerin uygulanmasından sonra elde 

edilen verilerin analizinde ise SPSS ve STATA programlarından yararlanılmıĢtır. 

4.2. Girişimsel Fırsat Tiplerinin Ölçülmesi 

GiriĢimsel fırsat tiplerini ölçmek için daha öncede belirtildiği gibi De Jong ve 

Marsili‘nin 2010 yılında yapmıĢ olduğu çalıĢma temel alınmıĢtır. De Jong ve Marsili 

fırsat tiplerinin Schumpeteryen fırsatlar mı yoksa Kirzneryen fırsatlar mı olduğunu 

ölçmek için Tablo 3.‘de de görüldüğü üzere firmaların üretmiĢ oldukları ürünlerin 

özelliklerini değerlendiren 15 maddelik bir değerlendirme kriteri yaratmıĢlardır. 

Literatürde Schumpeteryen fırsatlar ile Kirzneryen fırsatlar arasındaki ayrımı daha 

iyi yapabilmek için her iki tip hakkında beĢ temel boyuttan oluĢan iki kutuplu bir 

ölçü kullanılmaktadır. Bu bağlamda bu beĢ temel boyutun her biri için 3 maddelik 
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bir değerlendirme kriteri hazırlamıĢlardır. Bu çalıĢmada ise bu 15 maddelik 

değerlendirme kriteri Türkçe'ye uyarlanarak kullanılmıĢtır. GiriĢimsel fırsat tipleri 

arasındaki ayırımı yapabilmek adına oluĢturulan beĢ temel boyutun her biri için bir 

yargıya ulaĢabilmek adına, firmaların üretmiĢ oldukları ürün/ürünleri üç temel kritere 

göre ―1=Hiç Katılmıyorum‖dan ―5=Kesinlikle Katılıyorum‖a doğru beĢli likert ölçekte 

değerlendirilmesi istenmiĢtir. Buna göre firmalar ürünlerini 15 temel kriter açısından 

değerlendirerek; ürünlerinin piyasadaki dengeleri bozup bozmadığı, çok yenilikçi 

olup olmadığı, yaratmayı kapsayıp kapsamadığı, piyasada az bulunup bulunmadığı 

ve üretiminde yeni bilgi gerektirip gerektirmediği konusunda bilgiler vermiĢtir. 

Tablo 3. GiriĢimsel Fırsat Tiplerinin Ölçülmesi Amacıyla OluĢturulan Kriterler 

1 Ürünlerimiz, çok etkileyicidir. 

DengesizleĢtirici / 

Dengeleyici 

2 Ürünlerimiz, piyasadaki rakip firmaların ürünlerini yeniliğe 

zorlamaktadır. 

3 Ürünlerimiz, pazarın iĢleyiĢine yön vermektedir. 

4 Ürünlerimiz, tamamen yenidir. 

Çok yenilikçi / 

Daha az yenilikçi 

5 Ürünlerimiz, piyasada daha önce görülmeyen öncü bir yeniliği 

içermektedir. 

6* Ürünlerimizi üretmek risklerle doludur. 

7 Ürünlerimiz, firmamızın yenilik araĢtırma faaliyetleriyle 

oluĢmuĢtur. Yaratmayı kapsar / 

KeĢfetmeyle 

sınırlıdır 

8 Ürünlerimiz, firmamıza yeni pazar fırsatları yaratmıĢtır. 

9 Ürünlerimiz, öncelikle bizim sahip olduğumuz bir düĢüncenin 

ürünüdür. 

10 Ürünlerimizin piyasada benzeri yoktur, tektir. 
Az bulunur / 

Yaygındır 
11 Ürünlerimizin taklit edilmesi zordur. 

12 Ürünlerimiz, piyasada nadiren bulunabilen ürünlerdir. 

13* Ürünlerimizin üretiminde çoğunlukla rakiplerimizin bilmediği 

yeni bilgiler kullanılmıĢtır. 
Yeni bilgi gerekli / 

Yeni bilgi gerekli 

değil 

14 Ürünlerimiz, ayrıca yeni ürünler üretebilmek için firmamıza yeni 

fikirler sunmaktadır. 

15 Ürünlerimiz, müĢterilerden gelen bilgiler sayesinde sürekli 

yenilenmektedir. 

*Faktör analizi sonucu değerlendirme dıĢı bırakılan maddeler. 

Anket uygulaması sonucu veriler elde edildikten sonra giriĢimsel fırsat tiplerini 

ölçmek için oluĢturulan 15 maddelik değerlendirme kriterinin uygun bir ölçü olup 

olmadığını ölçmek için faktör analizi yapılmıĢtır. Bu bağlamda faktör analiziyle 

çalıĢmada uygun faktör yapısını bulmak ve gereksiz maddeleri atarak ölçeği 

geliĢtirmek hedeflenmiĢtir. Faktör analizinde kullanılan çeĢitli yöntemler söz 

konusudur. Bu çalıĢmada ise temel bileĢen analizi yöntemi kullanılmıĢtır. ÇalıĢmada 

faktörlerin elde edilmesinde faktör sayısının araĢtırmacı tarafından belirlenmesi 

yöntemi kullanılmıĢtır. Bu bağlamda faktör sayısı giriĢimsel fırsat tipi değerini 

oluĢturan boyut sayısına uygun bir Ģekilde 5 olarak belirlenmiĢtir. 

Faktör analizinin yapılabilmesi için öncelikle veri setinin faktör analizi için uygun olup 

olmadığının test edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla değiĢkenler arasında yeterli 

oranda iliĢki olup olmadığını gösteren Bartlett testi ile Kaiser-Meyer-Olkin örneklem 

yeterliliği ölçütü test edilmiĢtir. Bartlett testinin p değeri 0,05 anlamlılık derecesinden 

küçük olduğu için değiĢkenler arasında faktör analizi yapmaya yeterli düzeyde bir 

iliĢki vardır. Benzer Ģekilde Kaiser-Meyer-Olkin örneklem yeterliliği ölçütü kabul 
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edilebilir en alt sınır olan 0,50‘nin üstünde olup, 0,88 ile faktör analizine uygunluğu 

mükemmel seviyededir. Ardından tek tek her bir sorunun faktör analizine 

uygunluğunu ölçmek için anti-image korelasyon matrisi incelenmiĢtir. Bu matriste 

diyagonalde yer alan tüm korelasyon değerlerinin 0,50‘den az olup olmadığı kontrol 

edilmiĢ ve tüm değerlerin 0,50 sınırının üstünde olduğu tespit edilmiĢtir. Daha sonra 

dönüĢtürülmüĢ faktör matrisine bakılmıĢtır. Bu matriste 6 numaralı maddenin tek 

baĢına 5. faktörün altında yer aldığı görülmüĢtür. Faktör analizinde her bir faktörün 

en az iki sorudan oluĢması gerektiği için 6 numaralı madde analizden çıkarılarak 

faktör analizi yeniden yapılmıĢtır. Yapılan faktör analizinde 13 numaralı maddenin 

yanlıĢ anlaĢıldığı ve bu yüzden de alakasız bir faktörün içinde yer aldığı tespit 

edilmiĢtir. Dolayısıyla bu madde analizden atılarak faktör analizi yenilenmiĢtir. 

Tablo 4. GiriĢimsel Fırsat Tipleri Maddelerinin Faktör Analizi 

Maddeler* F
ak

tö
r 

1
  

F
ak

tö
r 

2
 

F
ak

tö
r 

3
  

F
ak

tö
r 

4
  

F
ak

tö
r 

5
 

1 Ürünlerimiz, çok etkileyicidir.  ,813    

2 Ürünlerimiz, piyasadaki rakip firmaların ürünlerini 

yeniliğe zorlamaktadır. 
 ,781    

3 Ürünlerimiz, pazarın iĢleyiĢine yön vermektedir.  ,806    

4 Ürünlerimiz, tamamen yenidir     ,815 

5 Ürünlerimiz, piyasada daha önce görülmeyen öncü bir 

yeniliği içermektedir. 
    ,818 

7 Ürünlerimiz, firmamızın yenilik araĢtırma 

faaliyetleriyle oluĢmuĢtur 
  ,788   

8 Ürünlerimiz, firmamıza yeni pazar fırsatları yaratmıĢtır.   ,754   

9 Ürünlerimiz, öncelikle bizim sahip olduğumuz bir 

düĢüncenin ürünüdür. 
  ,708   

10 Ürünlerimizin piyasada benzeri yoktur, tektir. ,852     

11 Ürünlerimizin taklit edilmesi zordur. ,862     

12 Ürünlerimiz, piyasada nadiren bulunabilen ürünlerdir. ,852     

14 Ürünlerimiz, ayrıca yeni ürünler üretebilmek için 

firmamıza yeni fikirler sunmaktadır. 
   ,890  

15 Ürünlerimiz, müĢterilerden gelen bilgiler sayesinde 

sürekli yenilenmektedir. 
   ,908  

Cronbach‘s Alpha Katsayısı  ,876 ,862 ,854 ,888 ,946 

Ortalama Korelasyon  ,703 ,678 ,665 ,800 0,898 

* 6 ve 13 numaralı maddeler dıĢlandıktan sonra yapılan faktör analizinde Tablo 3.‘de verilen 

madde numaraları değiĢtirilmemiĢtir. 

13 maddeli bu yeni ölçekte Bartlett testinin p değeri 0,05 anlamlılık derecesinden 

küçük olduğu için değiĢkenler arasında faktör analizi yapmaya yeterli düzeyde bir 

iliĢki vardır. Yine Kaiser-Meyer-Olkin örneklem yeterliliği ölçütü kabul edilebilir en 

alt sınır olan 0,50‘nin üstünde olup, 0,87 ile faktör analizine uygunluğu mükemmel 

seviyededir. 13 maddeli ölçeğin kullanılmasıyla oluĢan 5 faktör toplam varyansın % 

83,66‘sını açıklamaktadır. Yukarıdaki Tablo 4.‘e baktığımızda dönüĢtürülmüĢ faktör 

matrisi görülmektedir. Bu matris faktör analizinin nihai sonucudur. Matriste orijinal 

değiĢken ve onun faktörü arasındaki korelasyonlar görülmektedir. Bir değiĢken 

hangi faktör altında mutlak değer olarak büyük ağırlığa sahipse o değiĢken o faktör 

ile yakın iliĢki içindedir. 350 ve üzerindeki veri sayısı için faktör ağırlığının 0,30 ve 

üzerinde olması gerekir. 0,50 ve üzerindeki ağırlıklar ise oldukça iyi olarak kabul 
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edilir (Kalaycı, 2010:330). Bu anlamda 1, 2 ve 3. madde en büyük ağırlığı 2. faktör 

(dengesizleĢtirici/dengeleyici) altında, 4 ve 5. madde 5. faktör (çok yenilikçi/daha az 

yenilikçi) altında, 7, 8 ve 9. madde 3. faktör (yaratma/keĢfetme) altında, 10, 11 ve 

12. madde 1. faktör (az bulunur/yaygındır) altında, 14 ve 15. madde ise 4. faktör 

(yeni bilgi gerekli/yeni bilgi gerekli değil) altında almıĢtır. Faktör ağırlıkları 

0,50‘nin üzerinde çıkığı için oldukça iyi olarak kabul edilebilir. Faktörler 

isimlendirildiğinde oluĢan faktörlerin Schumpeteryen fırsatlar ile Kirzneryen 

fırsatlar arasındaki ayrımı daha iyi yapabilmek için kullanılan beĢ temel boyuta 

uygun olarak gerçekleĢtiği görülmektedir. Her bir boyutun yeterince güvenilir olup 

olmadığını ölçmek için cronbach‘s alpha katsayısı ve ortalama korelasyonlar 

hesaplanmıĢ ve bütün faktörler için bu değerlerin yüksek olduğu bulunmuĢtur.  

Tablo 5. GiriĢimsel Fırsat Tiplerine ĠliĢkin Tanımlayıcı Ġstatistikler 

 
Tanımlama Ort. 

Standar

t Sapma 
n 

Fırsat Tipi 

AĢağıdaki beĢ boyutun ortalama 

değeridir. Değerin 5'e yaklaĢması 

Schumpeteryen fırsatları, 1‘e yaklaĢması 

ise Kirzneryen fırsatları yansıtır.  

2,942 ,9260 633 

DengesizleĢtirici / 

Dengeleyici 

1, 2 ve 3 numaralı maddenin ortalama 

değeridir.  
3,639 1,1442 633 

Çok yenilikçi / Daha Az 

Yenilikçi 

4 ve 5 numaralı maddenin ortalama 

değeridir.  
2,829 1,3166 633 

Yaratma / KeĢfetme 
7, 8 ve 9 numaralı maddenin ortalama 

değeridir.  
2,694 1,2419 633 

Az Bulunma / Yaygın 

Olma 

10, 11 ve 12 numaralı maddenin 

ortalama değeridir.  
1,753 1,1654 633 

Yeni Bilgi Gerekli / Yeni 

Bilgi Gerekli Değil 

14 ve 15 numaralı maddenin ortalama 

değeridir.  
3,796 1,1319 633 

 

Faktör analiziyle giriĢimsel fırsat tiplerini ölçmek için kullanılan beĢ temel boyutu 

belirleyen uygun değiĢkenler (maddeler) belirlenmiĢtir. Ardından her bir boyutu 

belirleyen değiĢkenlerin ortalaması alınarak beĢ boyutun da ortalama değerleri 

bulunmuĢtur. GiriĢimsel fırsat tiplerini belirleyen değer ise bu beĢ boyutun 

ortalaması alınarak hesaplanmıĢtır. Buna göre bu değerin 5‘e yaklaĢması ağırlıklı 

olarak Schumpeteryen fırsatların kullanıldığını, 1‘e yaklaĢması ise Kirzneryen 

fırsatların kullanıldığını göstermektedir. Yukarıdaki Tablo 5.‘de giriĢimsel fırsat 

tiplerine iliĢkin tanımlayıcı istatistikler sunulmuĢtur. 

AraĢtırma sonuçlarına göre giriĢimsel fırsat tipi değerine bakıldığında hem bölge 

bazında hem de il bazında ağırlıklı olarak Kirzneryen fırsatlar kullanılmaktadır. 

GiriĢimsel fırsat tipi değeri Antalya‘da 2,98, Burdur‘da 2,86, Isparta‘da 2,91 ve bir 

bütün olarak bölgede ise 2,94‘tür. Bu anlamda Burdur‘daki firmaların Antalya ve 

Isparta‘daki firmalara göre Kirzneryen fırsatları kullanma eğiliminin daha fazla 

olduğu, Antalya‘daki firmaların ise Burdur ve Isparta‘daki firmalara göre 

Schumpeteryen fırsatları kullanma eğiliminin daha fazla olduğu söylenebilir. 

GiriĢimsel fırsat tipi değeri, bölgedeki tüm firmalar için tek tek hesaplandığında 

firmaların kullanmıĢ oldukları giriĢimsel fırsat tipine göre dağılımı hesaplanabilir. 
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Buna göre Antalya‘daki firmaların % 42,2‘si ağırlıklı olarak Schumpeteryen 

fırsatları kullanırken, Burdur‘daki firmaların % 38,8‘i, Isparta‘daki firmaların % 

40,2‘si, bir bütün olarak bölgedeki firmaların ise % 40,9‘u ağırlıklı olarak 

Schumpeteryen fırsatları kullanmaktadır. Bu anlamda Antalya ilinin bölgedeki diğer 

iki ile göre ekonomik geliĢme seviyesi açısından daha iyi performans göstermesinin 

nedenlerinden biri olarak, ilde Schumpeteryen fırsatları kullanan firma oranının 

bölgedeki diğer illere göre daha fazla olması söylenebilir. 

 

  

  

Şekil 1. Firmaların KullanmıĢ Oldukları GiriĢimsel Fırsat Tipine Göre Dağılımı (%) 

4.3. Girişimsel Fırsat Tiplerinin İstihdam Yaratma Üzerindeki Etkisi 

ÇalıĢmada giriĢimsel fırsat tiplerinin istihdam yaratma üzerindeki etkisini ölçmek 

için logit analizi ile birlikte odds ratio analizi yapılmıĢtır.  ÇalıĢmada firmalardaki 

istihdam artıĢı literatürden yararlanılarak oluĢturulan beĢli likert ölçekli bir tutum 

sorusu (Firmamızın istihdam seviyesi son 3 yıl içerisinde oldukça yükselmiştir) ile 

ölçülmeye çalıĢılmıĢtır. Bu bağlamda ―1=Hiç Katılmıyorum, 2=Kısmen 

Katılmıyorum, ve 3=Kararsızım‖ Ģeklinde cevap verenlerde istihdam edilen iĢçi 

sayısının azaldığı veya değiĢmediği; ―4=Kısmen Katılıyorum, 5=Kesinlikle 

Katılıyorum‖ Ģeklinde cevap verenlerde ise arttığı kabul edilerek analiz yapılmıĢtır. 

ÇalıĢmada bağımsız değiĢkenimiz olan giriĢimsel fırsat tipi değiĢkeni için ağırlıklı 

olarak Schumpeteryen fırsatları kullanan firmalara 1, diğerlerine ise 0 girilerek 

analiz yapılmıĢtır.  

Analize, istihdam artıĢı (firma büyüme performansı) üzerinde etkisi olan kontrol 

değiĢkenleri de eklenmiĢtir. Firma büyüme performansı üzerinde etkili olan birçok 

faktör vardır. Bunlardan en fazla kullananları ise bireysel, firmaya özgü ve 

endüstriyel faktörlerdir. ÇalıĢmanın bu kısmında amaç, firma büyüme performansını 

etkileyen faktörleri ortaya koymak değil, giriĢimsel fırsat tipinin firma büyüme 

performansı üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Bu yüzden bireysel, firmaya özgü 

ve endüstriyel faktörlerde sınırlamaya gidilerek literatürde en öne çıkan 15 faktör 

modele kontrol değiĢkeni olarak eklenmiĢtir.  

 



Gökhan Özkul, Selen IĢık Maden, Murat Ali Dulupçu 

502 

Tablo 6. Firma Büyüme Performansına ĠliĢkin Tanımlayıcı Ġstatistikler 

 
TR61 

BÖLGESĠ 
ANTALYA BURDUR ISPARTA 

BAĞIMLI DEĞĠġKENLER Ort. n Ort. n Ort. n Ort. n 

Ġstihdam 

Seviyesi 

Son üç yıl (2009-2011) içerisinde 

istihdam seviyesi artmıĢsa=1, 
diğer=0 

0,49 611 0,63 298 0,36 131 0,36 182 

BAĞIMSIZ DEĞĠġKENLER         

Fırsat Tipi 
Shumpeteryen fırsat (fırsat tipi 

değeri 3‘den büyük)=1, diğer=0   
0,40 633 0,42 315 0,38 134 0,40 184 

KONTROL DEĞĠġKENLERĠ         

YaĢ 39 yaĢından büyük=1, diğer=0 0,47 633 0,48 315 0,42 134 0,48 184 

Cinsiyet 
GiriĢimcinin cinsiyeti kadın=0, 

erkek=1 
0,90 633 0,90 315 0,84 134 0,93 184 

Eğitim Üniversite mezunu=1, diğer=0 0,42 633 0,41 315 0,43 134 0,42 184 

ĠĢ Kurma 

Deneyimi 
ĠĢ kurma deneyimi var=1, yok=0 0,34 633 0,35 315 0,38 134 0,29 184 

Memleketi YaĢadığı bölge/Ģehir=1, diğer=0 0,69 633 0,45 315 0,84 134 0,77 184 

Firmanın 
YaĢı 

15 yaĢından büyük=1, diğer=0 0,41 633 0,30 315 0,46 134 0,56 184 

Yenilikçilik 

Son üç yıl içerisinde firmanın 

yeni ürünler sunması evet=1, 

hayır=0 

0,30 633 0,20 315 0,39 134 0,39 184 

Ar-Ge 

Yapma 
Ar-Ge yapma evet=1, hayır=0 0,26 633 0,22 315 0,23 134 0,34 184 

Patent 
Patent/faydalı modele sahip olma 
evet=1, hayır=0 

0,20 633 0,15 315 0,30 134 0,21 184 

Ġhracat Ġhracat yapma evet=1, hayır=0 0,18 633 0,12 315 0,21 134 0,26 184 

Ar-Ge 

Yoğunluğu 

Ar-Ge yoğunluğu yüksek=1, 

diğer=0 
0,59 633 0,66 315 0,38 134 0,64 184 

Teknolojik 
Türbülans 

Teknolojik türbülans yüksek=1, 
diğer=0 

0,62 633 0,56 315 0,54 134 0,77 184 

YerleĢik 

Rekabet 

YerleĢik rekabet yüksek=1, 

diğer=0 
0,64 633 0,55 315 0,79 134 0,70 184 

Sermaye 
Yoğunluğu 

Sermaye yoğunluğu yüksek=1, 
diğer=0 

0,85 633 0,83 315 0,88 134 0,84 184 

Reklam 

Yoğunluğu 

Reklam yoğunluğu yüksek=1, 

diğer=0 
0,57 633 0,59 315 0,44 134 0,64 184 

 

ÇalıĢmada firma büyüme performansına iliĢkin analizlere geçmeden önce 

değiĢkenler arasında çoklu doğrusal bağlantı problemi olup olmadığını incelemek 

açısından korelasyon analizi yapılmıĢ ve değiĢkenler arasında çoklu doğrusal 

bağlantı sorununa yol açacak bir iliĢki olmadığı görülmüĢtür. 

Bölgede firmaların istihdam seviyesinin büyüme olasılığına iliĢkin 2 ayrı model 

kurularak logit analizi ile birlikte odds ratio analizi yapılmıĢtır. Tablo 7.‘de de 

görüldüğü üzere I. modelde sadece kontrol değiĢkenleri modele ekleniĢtir. Buna 

göre 40 yaĢından küçük, üniversite mezunu ve memleketi Antalya, Burdur, Isparta 

dıĢından olan giriĢimcilerin firmaları ile Ar-Ge yoğunluğunun ve sermaye 

yoğunluğunun yüksek olduğu sektörlerde faaliyet gösteren firmaların istihdam 

seviyesinin büyüme olasılığı diğer firmalara göre daha yüksektir. 
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Tablo 7. GiriĢimsel Fırsat Tiplerinin Firmaların Ġstihdam Seviyesinin Büyümesi Üzerindeki 

Etkisi (Logit Analizi) 

 I. MODEL II. MODEL 

DeğiĢken Odds Ratio Katsayı P>z Odds Ratio Katsayı P>z 

YaĢ .6398891 -.4464604 0.017** .6665278 -.4056734 0.032** 

Cinsiyet 1.092667 .0886211 0.762 1.193951 .1772679 0.555 

Eğitim 1.518999 .4180517 0.025** 1.393047 .3314935 0.083* 

ĠĢ Kurma Deneyimi 1.92083 .6527576 0.001*** 1.935202 .6602119 0.001*** 

Memleket .5509512 -.596109 0.002*** .577827 -.5484808 0.005*** 

Firmanın YaĢı .9094035 -.0949663 0.600 .8921261 -.1141477 0.535 

Yenilikçilik .7228482 -.324556 0.157 .6938075 -.3655607 0.117 

Ar-Ge Yapma 1.438496 .363598 0.100 1.137297 .1286543 0.579 

Patent 1.04728 .0461962 0.851 .8641255 -.1460373 0.565 

Ġhracat 1.383344 .3245037 0.192 1.142385 .1331178 0.604 

Ar-Ge Yoğunluğu 2.15563 .7680829 0.000*** 2.068286 .7267201 0.000*** 

Teknolojik Türbülans .83483 -.1805271 0.286 .7111345 -.3408937 0.054* 

YerleĢik Rekabet 1.145055 .135453 0.468 1.019548 .0193592 0.919 

Sermaye Yoğunluğu 1.807497 .5919431 0.018** 1.847315 .6137331 0.016** 

Reklam Yoğunluğu 1.041716 .0408697 0.828 1.031956 .0314561 0.870 

Fırsat Tipi - - - 2.538429 .9315455 0.000*** 

C - -.8520202 0.045** - -.9834839 0.023** 

       
Log likelihood  -387.19175   -377.77501  

Number of obs  611   611  

Prob > chi2  0.0000   0.0000  

* % 10 düzeyinde, ** % 5 düzeyinde, *** % 1 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlıdır. 
 

II. modelde kontrol değiĢkenlerinin yanına fırsat tipi değiĢkeni modele eklenmiĢtir. 

Bu bağlamda Schumpeteryen fırsatları ağırlıklı olarak kullanan firmaların istihdam 

seviyelerini arttırma olasılığı diğer firmalara göre 2,53 kat daha fazladır. Bir diğer 

ifadeyle Schumpeteryen fırsatları kullanmanın firmaların istihdam seviyelerinin 

artması üzerinde olumlu etkisi vardır. Kontrol değiĢkenleri incelendiğinde üniversite 

mezunu olan giriĢimcilerin firmaların istihdam seviyelerini arttırma olasılığı 

üniversite mezunu olmayanlara göre 1,39 kat daha fazladır. ĠĢ kurma deneyimi olan 

giriĢimcilerin firmaların istihdam seviyelerini arttırma olasılığı 1,93 kat daha 

fazladır. Ar-Ge yoğunluğunun yüksek olduğu sektörlerde faaliyet gösteren 

firmaların istihdam seviyelerini arttırma olasılığı ise Ar-Ge yoğunluğunun düĢük 

olduğu sektörlerdeki firmalara göre 2,06 kat daha fazladır. Yine sermaye 

yoğunluğunun yüksek olduğu sektörlerde faaliyet gösteren firmaların istihdam 

seviyelerini arttırma olasılığı, sermaye yoğunluğunun düĢük olduğu sektörlerdeki 

firmalara göre 1,84 kat daha fazladır. 40 yaĢından küçük giriĢimcilerin firmaların 

istihdam seviyelerini arttırma olasılığı 40 yaĢ ve üzerindeki giriĢimcilere göre daha 

yüksektir. Memleketi Antalya, Burdur, Isparta dıĢından olan giriĢimcilerin firmaların 

istihdam seviyelerini arttırma olasılığı, memleketi Antalya, Burdur veya Isparta olan 

giriĢimcilere göre daha yüksektir. Son olarak teknolojik türbülansın düĢük olduğu 

sektörlerde faaliyet gösteren firmaların istihdam seviyelerini arttırma olasılığı 

teknolojik türbülansın yüksek olduğu sektörlerdeki firmalara göre daha yüksektir. 
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Tablo 8. Schumpeteryen ve Kirzneryen Fırsatları Kullanan Firmaların Bölgede YaratmıĢ 

Oldukları Ġstihdam (2011 Yılı) 

 

Tüm Firmalar 
Kirzneryen Fırsatları 

Kullanan Firmalar 

Schumpeteryen Fırsatları 

Kullanan Firmalar 

n 
Toplam 

Ġstihdam 

Firma 

BaĢına 

Ġstihdam 

n 
Toplam 

Ġstihdam 

Firma 

BaĢına 

Ġstihdam 

n 
Toplam 

Ġstihdam 

Firma 

BaĢına 

Ġstihdam 

TR61 BÖLGESĠ 611 13.252 21,69 355 3.734 10,52 256 9.518 37,18 

ANTALYA 298 5.503 18,47 168 1.650 9,82 130 3.853 29,64 

BURDUR 131 3.297 25,17 79 910 11,52 52 2.387 45,90 

ISPARTA 182 4.452 24,46 108 1.174 10,87 74 3.278 44,30 

 

Schumpeteryen ve Kirzneryen fırsatları kullanan firmalar 2011 yılı sonu verilerine 

göre yaratmıĢ oldukları istihdam açısından karĢılaĢtırıldığında; Schumpeteryen 

fırsatları kullanan firmaların hem il bazda hem de bölgesel bazda Kirzneryen 

fırsatları kullanan firmalara göre istihdama daha fazla katkı sağladıkları 

görülmektedir. Schumpeteryen fırsatları kullanan firma sayısı, Kirzneryen fırsatları 

kullanan firmalara göre daha az olmasına rağmen hem il bazında hem de bölge 

bazında toplamda daha fazla istihdam yaratmaktadır. Tablo 8.‘de yer alan firma 

baĢına yaratılan istihdam rakamlarına bakıldığında; TR61 Bölgesinde Kirzneryen 

fırsatları kullanan firmalar ortalama olarak 10 kiĢilik bir istihdam yaratırken,  

Schumpeteryen fırsatları kullanan firmalar 37 kiĢilik bir istihdam yaratmaktadır. Ġl 

bazında bakıldığında ise Antalya‘da Kirzneryen fırsatları kullanan firmalar 9 kiĢilik 

bir istihdam yaratırken,  Schumpeteryen fırsatları kullanan firmalar 29 kiĢilik, 

Burdur‘da Kirzneryen fırsatları kullanan firmalar 11 kiĢilik bir istihdam yaratırken,  

Schumpeteryen fırsatları kullanan firmalar 45 kiĢilik ve son olarak Isparta‘da 

Kirzneryen fırsatları kullanan firmalar 10 kiĢilik bir istihdam yaratırken, 

Schumpeteryen fırsatları kullanan firmalar 44 kiĢilik istihdam yaratmaktadır. Bu da 

bir bölgede Schumpeteryen fırsatları kullanan firma sayısının artmasının istihdama 

dolayısıyla da bölgesel kalkınmaya ne kadar katkı sağladığını göstermektedir. 

5. Sonuç 

GiriĢimcilik süreci, fırsatların algılanması ve algılanan bu fırsatların bir 

organizasyon yaratmada değerlendirilmesi ile ilgili olan tüm faaliyetleri 

kapsamaktadır. Dolayısıyla fırsatların doğasını açık bir Ģekilde anlamaksızın 

bölgesel kalkınmanın sürükleyici güçlerinden biri olan giriĢimciliği geliĢtirmeye 

yönelik akılcıl çözümler ve politikalar bulmak mümkün değildir. Bu nedenle bir 

giriĢimsel fırsatın nasıl anlaĢıldığı ve nereden geldiğini bilmek oldukça önem arz 

etmektedir. Literatürde bu konuda iki temel görüĢ vardır. Bu iki görüĢ 

Schumpeteryen fırsatlar ve Kirzneryen fırsatlar olmak üzere iki giriĢimsel fırsat 

tipini oluĢturmaktadır. 

ÇalıĢmada ele alınan TR61 Bölgesi imalat sanayi sektöründe firmalar ağırlıklı olarak 

Kirzneryen fırsatları kullanmaktadır. Ġl bazında yapılan analizlere bakıldığında ise 

bölge bazında olduğu gibi üç ilde de Kirzneryen fırsatları kullanan firmaların daha 

yoğun olduğu görülmektedir. Bununla beraber, hem bölge bazında hem de il 

bazında, az sayıda olmakla birlikte Schumpeteryen fırsatları kullanan firmalar da 

bulunmaktadır. Bölgedeki firmaların kullanmıĢ oldukları fırsat tipine göre yaratmıĢ 

oldukları istihdama bakıldığında Schumpeteryen fırsatları kullanan firmaların daha 
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fazla istihdam yaratarak bölge ekonomisine daha yüksek bir katkı sağladığı 

görülmektedir. Bu da bir bölgede Kirzneryen fırsatlardan çok Schumpeteryen 

fırsatların kullanılmasının bölgesel canlanma üzerinde yaratacağı pozitif etkinin 

daha fazla olacağını göstermektedir. Çünkü Schumpeteryen giriĢimci, yaptığı 

yenilikler sayesinde ekonomiyi bir denge noktasından alıp daha iyi, daha yüksek bir 

denge noktasına taĢımaktadır. Sonuç olarak, Schumpeteryen fırsatların ağırlıklı 

olarak kullanıldığı bölgeler ve ekonomiler, ekonomik büyüme ve geliĢme açısından 

daha iyi performans göstermektedir. Oysa Kirzneryen görüĢte, inovasyon ve yeni 

kombinasyonlar giriĢimci için gerekli olmayan Ģartlardır. Bu yüzden Venkataraman 

(1997); Schumpeteryen giriĢimciyi giriĢimciliğin güçlü biçimi, Kirzneryen giriĢimciyi 

ise giriĢimciliğin zayıf biçimi olarak öne sürmektedir. Dolayısıyla bir bölgenin veya 

ekonominin giriĢimcilik faaliyetleri yoluyla hızlı bir Ģekilde kalkınabilmesi için, o 

bölgedeki giriĢimci ve firmaların Kirzneryen fırsatlardan çok Schumpeteryen fırsatları 

kullanması gerektiği söylenebilir. Ayrıca analizlerde ortaya çıkan il bazındaki 

farklılıklar mekanın firma, sektör ve fırsat üzerindeki etkisine iĢaret etmektedir. Bu 

nedenle politika yapıcılar fırsat-giriĢimci-mekan iliĢkisinde dikkatli olmalıdır.  

Bir ekonomide arzu edilen durum Kirzneryen fırsatlardan çok Schumpeteryen 

fırsatların kullanılmasıdır. Fakat Ģu da unutulmamalıdır ki Schumpeteryen fırsatlar 

çok seyrek iken, Kirzneryen fırsatlar bol miktarda bulunmaktadır. Dolayısıyla bir 

ekonomide Kirzneryen fırsatlar kenara atılamaz. Bu yüzden politika yapıcılar 

ekonomik büyümenin artması için Kirzneryen giriĢimciliğe hiç önem vermeyen; 

sadece çok yaratıcı, inovatif ve dengesizleĢtirici sonuçlar yaratan Schumpeteryen 

giriĢimciliğe odaklanan politikalardan kaçınmalıdır. Çünkü Kirzneryen fırsatların 

bile inovasyonu kapsadığını söyleyebiliriz. Çünkü giriĢimcilik asla kusursuz bir 

Ģekilde taklit yapabilmeyi içermez. Taklit yaparken istemeden de olsa bir yenilik 

yapılabilmektedir. Bu yüzden inovasyon yayılımında Kirzneryen fırsatların da 

oldukça önemi vardır. 
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Öz: Bu bildiri Ankara‟ya odaklanarak Ankara‟nın sahip olduğu gömülü bilgi gücü ile diğer 

bölgelerden öne çıktığı yönleri tartışmaktadır. Akıllı uzmanlaşma sadece teknoloji odaklı 

olmayıp bölgenin sahip olduğu bilginin tarım ve beceriye dayalı endüstrileri de içerecek şekilde 

tüm sektörlerde uygulanabilmektedir. Bu yüzden akıllı uzmanlaşmada her bir yörenin/bölgenin 

görece güçlü yanlarına ve ekonomik fırsata dönüştürebileceği alanlara yatırım yapmak esastır. 

Ankara diğer düzey 2 bölgeleri ile karşılaştırıldığında en bariz öne çıkan avantajlarından birisi 

sektörlerinde çeşitliğe sahip olmasıdır. Örneğin, ileri teknolojilerin başkenti olan Ankara aynı 

zamanda, metal işleri gibi imalat sanayinde tarım ve turizm gibi emek yoğun sektörlerde de 

Türkiye‟nin önemli şehirlerinden birisidir. Akıllı uzmanlaşma stratejilerinin Ankara‟da öncelik 

olarak ele alınıp uygulanması durumunda, Ankara 2023 yılı hedeflerine daha sağlam adımlarla 

gidiyor olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: akıllı uzmanlaşma, yaratıcı endüstriler, bölgesel rekabet, örtülü 

bilgi, Ankara. 

 

Abstract: By focusing Ankara province, this paper discusses the tacit knowledge of Ankara and 

compares her outstanding aspects. Not only does smart specialization focus on technology but 

also it can be put into practice all sectors including agriculture and skill-oriented industries. So, 

making an investment for the areas/regions that can turn into an opportunity is essential with 

regard to their relatively strong sides. Ankara, if compared with the other NUTS 2 regions, has 

distinguishably sectoral diversity. For instance, Ankara, which is the capital of advanced 

technologies, is also an important city for labour intensive sectors such as agriculture and 

tourism as well as manufacturing industry. In the event of smart specialization strategies are 

implemented in Ankara as a matter of priority, Ankara will take firm steps for 2023 targets.  

Keywords:. smart specialization,  creative industries, regional competitiveness, tacit 

knowledge, Ankara 
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 1. Giriş  

Tüm paydaĢların ortak bir vizyon altında birleĢmesini teĢvik etmeye odaklı akıllı 

uzmanlaĢma küçük, orta ve büyük firmalar ile bağlantı kurmakta, çok düzeyli 

yönetiĢimi teĢvik etmekte ve topluluk içerisinde yaratıcı ve sosyal sermayenin 

oluĢturulmasına yardımcı olmaktadır. Akıllı uzmanlaĢmayı diğer bölgesel 

yaklaĢımlardan ayıran en ayırt edici husus aynı önceliklerin farklı bölgelerde 

uygulanması yaklaĢımını benimsememesidir. Ayrıca, akıllı uzmanlaĢma sadece 

teknoloji odaklı olmayıp bölgenin sahip olduğu gömülü bilginin tarım ve beceriye 

dayalı endüstrileri de içerecek Ģekilde tüm sektörlere uygulanabilmektedir. Bu 

yüzden akıllı uzmanlaĢmada her bir yörenin/bölgenin görece güçlü yanlarına ve 

ekonomik fırsata dönüĢtürebileceği alanlara yatırım yapmak esastır. Yeni bölgesel 

büyüme politikalarında tüm sektörlerde inovasyon, bilginin absorbe edilmesi ve 

tasarım ve pazarlama daha fazla benimsenmektedir.   (Foray ve ark. 2011) tarafından 

akıllı uzmanlaĢma 4 temel üzerine oturtulmuĢtur. Bunlar dönüĢüm, modernizasyon, 

bölgesel farklılaĢma ve radikal Ģekillenmedir. Burada en dikkat çeken Ģey akıllı 

uzmanlaĢmanın basit bir inovasyonun ötesine geçerek muhtemel yapısal 

değiĢikliklerin gelecek ekonomik değeri hakkında bilginin üretilmesidir. Akıllı 

uzmanlaĢma kapsamında son dönemde hazırlanmıĢ iki rapor bulunmaktadır. 

Bunlardan ilki Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan Avrupa 2020 diğeri ise 

bölgesel politikalara yönelik hazırlanmıĢ olan Barca raporudur. AB ülkeleri 

ortalamaları esas alındığında GDP içerisinde Ar-Ge‘ye ayrılan payın 2011 yılında % 

2.03 olduğu görülmektedir. Türkiye‘de ise Ar-Ge‘ye ayrılan pay 0.85‘dir. Bu 

bakımdan Türkiye AB ortalamasının oldukça altında yer almaktadır. Aynı Ģekilde 

ileri teknolojili ürünlerin ülke paylarına bakıldığında Ġrlanda‘da bu oranın % 46,9, 

Ġsviçre‘de % 42,9 Türkiye‘de ise % 4,5 gibi oldukça düĢük olduğu görülmektedir. 

Kalkınma sürecinin gerçekleĢtiği belirli mekânlar ve kurumsal düzenlerde bireysel 

aktörler (örneğin, giriĢimciler, kalkınma ajansları, üniversite birlikleri, belediyeler, 

teknoloji merkezleri) tarafından yapılan ortaklıklar (koalisyon ve ağlar) ve bilgi 

kaynakları için yerel ihtiyaçların temini önem arz etmektedir. Bu yönüyle Ankara 

bölgesi akıllı uzmanlaĢma stratejilerinin uygulanması bakımından diğer bölgeler ile 

karĢılaĢtırıldığında dikkate değer bir potansiyele sahiptir. Öyle ki, Ankara 21 

üniversitesi, 6 teknoparkı ve çok sayıda araĢtırma merkezi ile yüksek bir beĢeri 

sermaye ve güçlü bir teknolojik altyapıya sahiptir.  Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı tarafından yapılan üniversiteler arası giriĢimcilik ve yenilikçilik 

endeksinde ilk 3 üniversitenin 2‘si Ankara‘dandır.  Türkiye‘de Teknoloji GeliĢtirme 

Bölgelerinde (TGB) yer alan firmaların % 37‘si ve çalıĢan personelin % 50‘si 

Ankara‘daki TGB‘lere aittir. Bu çalıĢma ile özellikle AB‘nin ABD ve diğer uzak 

doğu ülkeleri ile rekabet edebilmesine yönelik hazırlanan akıllı uzmanlaĢma 

stratejisi incelenerek, AB bölgesel politikalarındaki yeri tespit edilerek Ankara 

bölgesinde akıllı uzmanlaĢma stratejilerinin uygulanıp uygulanamayacağı üzerinde 

durulacaktır. 

2. Arka Plan ve Kavramın Çıkış Noktası 

Avrupa bölgesel inovasyon stratejileri konusunda uzun bir geçmiĢe sahiptir. Avrupa 

Komisyonu 1990‘ların ortalarından itibaren bu stratejilerin uygulanması konusunda 

teĢvik edici politikalar üretmiĢtir (Charles et al, 2012). Akıllı uzmanlaĢma kavramı 

1995 yılından itibaren daha belirgin hale gelen ABD ile AB arasındaki üretimdeki 
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dikkate değer açıktn dolayı ortaya çıkmıĢ bir kavramdır (McCann ve Ortega-Argiles, 

2011).  

Açıklamaların bir kısmı beĢeri sermayenin kalitesindeki farklılıklar, Avrupa iĢgücü 

pazarının sıkılığı, yeni yönetim uygulamaları ve organizasyonel yatırımların 

adaptasyonundaki farklılıklar veya giriĢim sermayesinin elde edilebilirliğindeki 

farklılıkları içeren iĢgücü pazarı performansındaki transatlantik farklıklarla iliĢkili 

görünmektedir. Buna karĢın, çalıĢılan saatlerdeki farklılıklar ve niçin beĢeri 

sermayedeki farklılıklar ve iĢgücü pazarlarının 1995 yılından itibaren belirgin bir 

Ģekilde ortaya çıktığının nedenleri, AB iĢgücü pazarlarının artan bir Ģekilde 

serbestleĢmesi sadece iĢgücü pazarları ile iliĢkili olamaz. Bunun yerine, ipuçları 

sanayi performansı gözlemlerinden araĢtırılmalıdır. Bunu iki ana temada incelemek 

mümkündür. Yapısal etki olarak gösterilen ilki, endüstriyel yapıdaki transatlantik 

farklılıklara dikkat çekmektedir. Bilhassa, AB endüstri yapısı geleneksel, orta ve 

düĢük teknolojik sektörlerle orantısız olarak karakterize edilmiĢtir. Bu daha düĢük 

kapasiteli Ar-Ge‘yi verimliliğe dönüĢtürmeyi ima etmektedir. Ġçsel etki olarak 

bilinen ikinci açıklama ise  aynı sektörler içerisinde Avrupalı firmaların Ar-Ge‘yi 

verimli bir yapıya dönüĢtürmede daha düĢük kabiliyete sahip olduklarını 

sergilemektedir. Hangi açıklama olursa olsun, buradaki en önemli ve kritik faktör 

bilgi ve iletiĢim teknolojilerinin üretimdeki açığı en iyi tanımlayan unsur olduğudur. 

Akıllı uzmanlaĢma kavramı baĢlıca, Ar-Ge‘nin önemine vurgu yapmakta ve bilhassa 

yüksek teknolojili sektörlerin önemine dikkat çekmektedir. Akıllı uzmanlaĢma 

tavandan-tabana yaklaĢımlarla hükümet planlamasını uygulamaktan ziyade  KOBĠ 

teĢvikleri gibi politika müdahalelerinin tasarlanmasına yardımcı olmaya meyillidir. 

AB 2014-2020 uyum politikasında akıllı uzmanlaĢma önemli bir yer tutmaktadır. 

Avrupa Komisyonu Avrupa‘da akıllı uzmanlaĢma için araĢtırma ve yenilikçilik 

stratejileri oluĢturulmasını ulusal ve bölgesel otoritelerden istemektedir (European 

Commission, 2012a). Bununla birlikte, akıllı uzmanlaĢma teknoloji olarak 

düĢünülmeyip bilgi ve bilginin uygulamasıdır. Dolayısıyla akıllı uzmanlaĢmayı tüm 

sektörlere hatta tarım ve beceriye dayalı endüstrilere uygulamak mümkündür 

(Charles et al, 2012). 

Akıllı uzmanlaĢma her bir bölge veya ülkenin rekabet üstünlüklerini ve kendine has 

özelliklerini tanımlamadır. Bölgesel inovayon sistemlerini güçlendirme, bilgi akıĢını 

en üst düzeye çıkarma, inovasyonun faydalarını yayma ve akıllı uzmanlaĢmanın AB 

uyum politikası ve bölgesel kalkınma politikalarında bir ön Ģart olarak 2014-2010 

yılları arasında etkili araĢtırma ve inovasyon yatırımları için zaruri bir Ģeydir 

(European Commission, 2012a).  

3. Bölgesel Büyüme‟de Akıllı Uzmanlaşmanın Yeri: AB Uygulamaları 

Akıllı uzmanlaĢma yapısal değiĢim için bir katalizör olarak inovasyonun kullanımı 

ve teĢvik edilmesi stratejisidir. Akıllı uzmanlaĢma son zamanlarda ekonomik 

kalkınmanın merkezi olmuĢ ve Avrupa ülkelerinde politik düĢüncede yerini almıĢtır. 

Ayrıca, daha fazla global düzeyde dikkatleri üstüne çekmektedir (Örneğin, OECD, 

Dünya Bankası).  

Akıllı uzmanlaĢmanın gündeme gelmesi ile birlikte inovasyon kavramı da göreceli 

olarak değiĢime uğramıĢtır. Ekonomik kalkınma için çok önemli bir unsur olarak 

inovasyona artan bir farkındalık vardır. Ġnovasyon, Ar-Ge‘den farklılaĢmakta ve 
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yaratıcılık ve risk almayı gerektirmektedir. Ġnovasyon sisteme dayalı bir yaklaĢım 

olarak bilginin absorbe edilmesi, öğrenilmesi ve yayılmasına vurgu yapmaktadır. 

Ġnsanlarda gömülü hap bilginin dağılımı ana performans faktörü olmaktadır. Yerel 

hap bilginin yerelleĢmiĢ doğası yayılmaktadır (Nauwelaers, 2011). Akıllı 

uzmanlaĢma araĢtırma ve yenilik yatırımlarına baĢlıca dayanmaktadır. 2014-2010 

yıllarına ait Avrupa Komisyonu‘nun uyum politikası önerisinde, akıllı uzmanlaĢma 

stratejileri AB bölgesel kalkınma fonları ve Avrupa tarım ve kırsal kalkınma 

fonunun kullanılması için bir ön Ģart olacaktır (European Commission, 2011a). 

Akıllı uzmanlaĢma bilgiye dayalı iĢlerin oluĢturulmasını desteklemektedir ve 

büyümenin sadece araĢtırma ve inovasyon merkezlerinde olmayıp aynı zamanda 

daha az geliĢmiĢ ve kırsal bölgelerde olması gerektiğini desteklemektedir. Akıllı 

uzmanlaĢma stratejileri ekonomik kalkınmaya odaklanmaktadır. Her bir 

yörenin/bölgenin görece güçlü yanlarına ve ekonomik fırsata dönüĢtürebileceği 

alanlara yatırım yapmaktadır. AB fonlarının görünürlüğünü, etkisini ve katma 

değerini artırmaktadır. Akıllı uzmanlaĢma, akıllı, stratejik seçenekler ve kanıta 

dayalı politika yapmayı desteklemektedir. Öncelikler, bir bölgenin varlıkları 

(endüstri yapıları, kümeler, üniversiteler, araĢtırma kuruluĢları, bilim, teknoloji, 

beceri, insan sermayesi, çevre, pazara eriĢim, hükümet sistemleri ve diğer bölgeler 

ile bağlantılar) hakkında stratejik bilgiye, karĢılaĢmıĢ olduğu güçlükler (yaĢlanan 

nüfus, iĢgücü pazarının yanlıĢ eĢleĢtirilmesi, uzak lokasyon ve çevresel hususlar), 

rekabetçi üstünlük ve mükemmelliyetçilik potansiyeli (SWOT, ticari analizler, 

teknoloji haritalaması, kümelenme analizleri, giriĢimci bilgi pazarları) temelleri 

üzerine kuruludur.  

Ayrıca akıllı uzmanlaĢma tüm paydaĢların ortak bir vizyon altında birleĢmesini 

teĢvik etmektedir. Küçük, orta ve büyük firmalar ile bağlantı kurmakta, çok düzeyli 

yönetiĢimi teĢvik etmekte ve topluluk içerisinde yaratıcı ve sosyal sermayenin 

oluĢturulmasına yardımcı olmaktadır. Akıllı uzmanlaĢmayı önceki yapısal fon 

yaklaĢımlarından ayıran özelliklerden en önemlisi, önceki zamanlarda her bir bölge 

aynı veya benzer öncelikleri deneyerek kalkınmaya çalıĢmıĢlardır. Hatta bazı 

zamanlarda bir bölgenin rekabet ortamında hayatta kalma ihtimali çok az olmasına 

rağmen o bölgeler dezavantaj sahibi olduğu alanlar üzerine gitmiĢlerdir.  

AB Komisyonu‘nun akıllı uzmanlaĢmayı bir ön Ģart olarak önermesinin iki temel 

nedeni bulunmaktadır (European Commission, 2011a); 

AraĢtırma, teknolojik geliĢim ve inovasyonu güçlendirme, 

Bilgi ve iletiĢim teknolojilerinin niteliğini iyileĢtirme ve eriĢimi kolaylaĢtırmadır. 

 

Tablo 1. Akıllı UzmanlaĢmanın Safhaları 

Akıllı UzmanlaĢma 

Bölgesel Rekabetçilik Türbini 

UzmanlaĢma + Ġlgililik + Global perspektif 

GiriĢimcilik Ruhu 

   

Rekabetçi Üstünlük Ekonomiye yeniden Ģekil verme KarĢılaĢtırmalı Üstünlük 

Kaynak: Lebo, 2012  
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Tablo 2. Yeni Ġnovasyon Politikası YaklaĢımını Geleneksel YaklaĢımdan Ayıran Özellikler  

Geleneksel Politika Yeni Politika 

Ar-Ge olarak Ġnovasyon Yeni kombinasyonların ekonomik sömürüsü 

olarak inovasyon 

AraĢtırma ve teknolojiye odaklanma  Bir dizi aktiviyeyi içerme (tasarım, pazarlama) 

Yüksek teknolojiye odaklanma Tüm sektörlerde inovasyon 

Ar-Ge ve transfer kurumları Merkezdeki Ģirketler 

Bilginin oluĢturulması ve yayılması Bilginin absorbe edilmesi 

Kaynak: Nauwelaers, 2011 

AB bölgesel politika tartıĢmalarında son dönemlerde yayımlanmıĢ iki rapor dikkat 

çekmektedir. Bunlar; Avrupa‘nın gelecek 7 yıl içerisinde gerçekleĢtireceği 

hareketleri içeren genel bir içerik sunan Avrupa 2020 raporu diğeri ise Bölgesel 

politikalara yönelik hazırlanmıĢ olan Barca raporudur. Ġlk rapor üç eksene dayalı bir 

strateji önermektedir. Bunlar akıllı, sürdürülebilir ve içeren büyümedir. Barca 

tarafından hazırlanan rapor ise 2014-2020 dönemi için yeni politika önerileri 

sunmaktadır. 

AB‘nin uluslararası Ar-Ge‘yi çekmesinin önünde engel teĢkil eden iki temel alan 

bulunmaktadır (Foray ve Van Ark, 2007). Ġlk olarak, ulusal sınırlar boyunca parçalı 

yapı dünya sınıfında mükemelliyetçilik merkezi oluĢturmasının önünde bir engeldir. 

Ġkincisi ise Avrupa ükeleri ve bölgelerinde orjinal uzmanlaĢma alanları bulmaya 

çalıĢma yerine baĢka bölge ve ülkelerin yaptıkları baĢarılı uygulamaları örnek alma 

gibi bir yanlı uygulama mevcuttur. Her bir bölge kendine has gömülü bir bilgiye 

sahip olabilmektedir. Bu yüzden iki husus ön plana çıkmaktadır; iyi kalitede ürün 

yapabilen giriĢimcilerin geleceği ve değiĢikliği yönetebilen geleneksel yerler 

(Bastian ve Hilpert, 2007).  

Açık pazar ekonomileri çok spesifik bir durum veya geleceğe cevap verecek ürünler 

için daha büyük Pazar olanağı sağlar. Piotou-Charantes bölgesi konyak üretmede 

eĢsiz ve öne çıkan bir rekabeti iĢaret etmektedir. Bu ürünün geliĢimi uzun bir 

geleneğe sahip olup artan üzüm bağı yetiĢtiriciliği, üzümlerin toplanması ve 

bakımındaki büyük bir hap bilgi mevcuttur.  

Konyak gibi lüks üretime dayalı ürünler % 80‘den fazla ihraç pazarının 1/3‘ne 

sahiptirler. Birincil sektör, paketleme, basım veya bardak üretimi gibi bölgesel 

markalar oluĢmasını sağlamıĢtır. Konyak endüstrisi 80.000 kiĢi istihdam etmiĢtir. 

Bilimsel araĢtırma ve ürün tasarımı ile sistematik olarak üretilmeyen gömülü bilgi 

deneyime dayalıdır. Üretim baĢarısının endüstri öncesi kaynağı hala birincil öneme 

sahiptir. Bölge bir kimlik oluĢturmuĢ ve açık olarak endüstrileĢme öncesine dayalı 

rekabete dayalı bir dizi kültürel düzenleme yapmıĢtır.  

Akıllı uzmanlaĢma (Foray ve ark., 2011) tarafından 4 temel husus üzerine 

oturtulmuĢtur. Bunlar sırasıyla, dönüĢüm, modernizasyon, bölgesel farklılaĢma ve 

radikal Ģekillenmedir. DönüĢüm, akıllı uzmanlaĢmanın basit bir inovasyon değil 

fakat muhtemel yapısal değiĢikliklerin gelecek ekonomik değeri hakkında bilgiyi 

üretmektedir. Yeni bir alanın mevcut endüstriyel çevreden (Ar-Ge, mühendislik ve 

inovasyonu sürdüren imalat becerileri) ortaya çıkabileceği keĢfedilmiĢtir. Genel 

amaçlı bir teknolojinin spesifik uygulamalarının geliĢimi mevcut sektördeki etkinlik 

ve kalite bakımından önemli bir etkiye sahip olabilmektedir. Mevcut ekonomik 

aktivite ile yeni veya yapımı devam eden bir ekonomik aktivite arasında sinerji 
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oluĢturulması yoluyla bölgesel çeĢitlilik ortaya çıkarılabilir. Son olarak, belirli bir 

alandaki Ar-Ge ve inovasyon bölgesel ekonomi içeriğinde ticari çekiciliği olacak 

faaliyetler oluĢturma potansiyeline sahip olabilirler. 

Tablo 3. 10 milyon kiĢide en yüksek patent baĢvurusuna sahip olan 10 metro bölgesi 

Ülkeler Metro Bölgesi 2006-2007 Yıllarındaki 10 milyon kiĢide patent 

baĢvuru sayısı 

Hollanda  Eindhoven 18.003 

Finlandiya Tampare 11.632 

Almanya Stuttgart 7.405 

Cambridge metro bölgesi olmamasına karĢın skoru 5.627‘dir. 

Kaynak: European Commission, 2011b 
 

Tabandan tavana yaklaĢımına karĢın tavandan tabana ayrıĢması bir kalkınma süreci 

olarak ya ekonomik gereksinmeleri ya da akıllı uzmanlaĢmanın politik mantığını 

yakalamada tamamıyla baĢarısız olduklarından felç edici politik sınırlandırmaların 

kaynağıdır. Akıllı uzmanlaĢmayı teĢvik eden politika programları bu ayrıĢmanın 

sınırlanmasında düĢünmeden ziyade daha sofistike olmalıdır.  

Bir ülkenin veya bölgenin en önemli geliĢme göstergelerinden birisi patent baĢvuru 

oranıdır. 2006-2007 yılları arasında AB ülkelerindeki metropol bölgelerdeki 10 

milyon kiĢi baĢına düĢen patent sayıları incelendiğinde en yüksek patent baĢvuru 

oranının Hollanda, Almanya ve Finlandiya gibi ülkelerde olduğu görülürken, en 

düĢük patent baĢvurusuna sahip metro bölgelerin ise Romanya, Bulgaristan ve 

Polonya gibi daha az geliĢmiĢ ülkelerin metropol bölgelerinde olduğu tespit 

edilmiĢtir. Diğer bir değiĢle, Hollanda‘nın Eindhoven metropol bölgesi 10 milyon 

kiĢiye düĢen 18.003 patent baĢvuru sayısı ile en yüksek patent baĢvurusu yapılan 

bölge olurken, bunu Finlandiya‘dan bir metropol bölge Almanya‘da ise sekiz 

metropol bölge takip etmiĢtir. En düĢük patent baĢvuru oranı olan metropol bölge ise 

Romanya‘nın Constanta metropol bölgesi olmuĢtur. Bu bölgeden hiç patent 

baĢvurusunda bulunulmamıĢtır. Ankara‘da 10 milyon kiĢiye düĢen patent sayısı aynı 

yıllarda 598‘dir. Aslına bu tabloya bakıldığı zaman, Ankara‘da güçlü Ar-ge –

Üniversite-Kamu kurumları lansmanına karĢın, patent sayısı bakımından hala çok 

geri düzeylerde olduğu görülmektedir. Dikkat çeken bir diğer husus ise ne kadar 

doğrudan bağlantı yapılabilirliği tartıĢılacak bir husus olsa da, GDP‘si yüksek olan 

bölgeler arasında ilk 10‘da yer alan Ġngiltere‘nin patent sayısı bakımından ön 

sıralarda bulunmayıĢıdır. 

Tablo 4. 10 milyon kiĢide en düĢük patent baĢvurusuna sahip olan 10 metro bölgesi 

Ülkeler Metro Bölgesi 2006-2007 Yıllarında 10 milyon kiĢide patent baĢvuru sayısı 

Bulgaristan Plovdiv 14 

Polonya Opole 12 

Romanya Constanta 0 

Kaynak: European Commission, 2011b 
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Tablo 5. Ar-Ge hedefleri bakımından AB ülkeleri ve bazı seçilmiĢ OECD ülkeleri 

  

Ar-Ge Yoğunluğu Katma Değer 

2011 

(1) 

2020 

Hedefi 

Yıllık 

ortalama 

büyüme 

(%) 

2000-

2011 (2) 

2020 hedefini 

karĢılamak için 

gerek duyulan 

yıllık ortalama 

büyüme (%) 2011-

2010 (3) 

Ar-Ge yoğun 

sektörlerin tüm 

sektörler 

içerisindeki 

%'si 2008 (4) 

Finlandiya 3.78 4.00 +1,1 0.6 15.7 

Almanya 2.84 3.00 +1,3 0.6 17.1 

Fransa 2.25 3.00 +1,0 3.2 10.2 

AB 2.03 3.00 +0,8 4.4 12.1 

Çek 

Cumhuriyeti 1.84 ee(5) +4,2   15.7 

Ġrlanda 1.72 2.00 (6) +4,1 1.7 18.8 (10) 

Lüksemburg 1.43 2.30-2.60 -1,3 5.5 (9) 7.7 

Ġspanya 1.31 3.00 +3,4 9.6 8.4 

Ġtalya 1.25 1.53 +1,7 2.3 10.9 

Polonya 0.77 1.70 +1,6 9.2 10.1 (10) 

Güney Kore 3.74 5.00 (7) +5,2 15.6 20.2 

Japonya 3.26 4.00 +2,1 2.1 14.8 

ABD 2.87 3.00 (8) +0,7 0.4 9.9 (11) 

Çin 1.77 2.50 +7,0 3.5 ee 

           Kaynak: DG-Research and Innovation, Eurostat, OECD 

 

Notlar 

1. Yunanistan: 2007; ABD: 2009; Portekiz, Japonya, Çin, Kore: 2010 

2. Japonya: 2000-2007; ABD: 2000-2009; Hollanda, Çin: 2000-2010; Yunanistan: 

2001-2007; Fransa: 2004-2009; Macaristan, Malta: 2004-2011; Ġsveç: 2005-2010; Kore: 

2007-2010; Danimarka: 2007-2011; Portekiz, Slovakya: 2008-2010 

3. ABD: 2009-2020; Portekiz, Japonya, Çin: 2010-2020; Kore: 2010-2012 

4. Portekiz: 2006; Polonya, BirleĢik Krallık, Japonya: 2007 

5. Çek Cumhuriyeti: % 1'lik hedef sadece kamu sektörü için mevcut 

6. Ġrlanda: % 2.5'lik GNP hedefi % 2.5 GDP'ye karĢılık geliyor 

7. Kore: % Ar-Ge hedefi 2012'yi gösteriyor 

8. ABD: % 3'lük Ar-Ge hedefinin son tarihi yok 

9. Lüksemburg: Hesaplama en düĢük hedef temelinde yapılmıĢ 

10. Ġrlanda, Polonya: DG Research tarafından hesaplanmıĢ 

11. ABD: Bilgi yoğun hizmetlerdeki araĢtırma ve geliĢtirme dahil edilmemiĢ 

 

Ġnovasyonun en önemli bileĢenlerinden birisini GSYĠH içerisinde Ar-Ge‘nin ne 

kadar pay oluĢturduğudur.  AB‘de toplam Ar-Ge harcamaları kamu ve özel fonlar 

arasında ayrılmıĢtır. Kamu Ar-Ge fonlarında yapısal fonlar yoluyla Bulgaristan, Çek 

Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya, 

Slovernya ve Slovakya önemli yatırımlar yapılmıĢtır. Ar-Ge fonlamasında bir diğer 

bileĢen ise özel Ar-Ge fonlarıdır. Özel Ar-Ge fonlarının daha çok ileri bilgi 

ekonomilerinde olduğu görülmektedir. Özel Ar-Ge fonları ileri ve orta-ileri teknoloji 

imalatında verildiği görülmektedir. AB‘de Ar-Ge kapasite düzeyini olumsuz 

etkileyen bir çok faktör vardır. Bunlardan en önemlileri aĢağıdaki gibidir (European 

Commission, 2012 b); 
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Bilim temelli ve yüksek öğretim sisteminde yetersiz kamu fonlarının bulunması, Ar-

Ge‘yi teĢvik edecek kamu teĢviklerinin yetersiz olması, Arz ve talep talep tedbirleri 

arasındaki zayıf eĢleĢtirme ve Ġnovatif sektörlerde firmaların büyümesini 

sınırlandıran engelleri iĢaret etme ve tanımlama ihtiyacıdır. 

AB ülkeleri ortalamaları esas alındığında GDP içerisinde Ar-Ge‘ye ayrılan payın 

2011 yılında % 2.03 olduğu görülmektedir. 2020 hedefi ise % 3‘tür. Finlandiya gibi 

kuzey ülkelerinde Ar-Ge‘ye ayrılan payın % 3‘ün üzerinde olduğu görülürken, 

Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya gibi ülkelerde Ar-Ge‘ye ayrılan patın % 

0.6‘nın altındadır. AB ülkeleri ile geliĢmiĢ ülkeler kıyaslandığında ise, Güney 

Kore‘de Ar-Ge‘ye ayrılan payın % 3.74 Japonya2da ise % 3.26 olduğu 

görülmektedir. Ar-Ge yoğun sektörlerin tüm sektörlere oranına bakıldığında ise 

Ġrlanda ve Güney Kore gibi ülkelerin ön sıraları paylaĢtığı görülmektedir. 

Tablo 6. Ġleri/Orta Ġleri Teknolojinin Bazı Ülke Ġhracatlarındaki Payları 

 
Kaynak: OECD, 2009   
 

Ġleri/Orta ve ileri teknolojilerin ülke ihracatlarındaki paylarına bakıldığında, Ġrlanda 

ve Ġsviçre gibi ülkelerin ileri teknolojidei payları öne çıkarken, Türkiye‘nin payının 

oldukça düĢük olduğu görülmektedir. 

4. Türkiye‟de Akıllı Uzmanlaşma ve Ankara Örneği 

Türkiye‘de planlı dönemden bölgesel düzeyde kalkınma ajanslarının etkin rol aldığı 

döneme kadar olan politikalar incelendiğinde, 1980‘li yıllarla birlikte, politikalarda 

devletçiliğin rolünün azalıp özel sektöründevreye girdiği görülmektedir. 

Politikalarda ise 2006 yılında ilk olarak Çukurova ve Ġzmir kalkınma ajanslarının 

kurulmasına kadar devam eden süreçte tabandan tavana yaklaĢımlara neredeyse hiç 

yer verilmediği görülmektedir. Kalkınma Ajanslarının 26 düzey 2 bölgesinde etkin 

duruma geçtiği 2009 yılı ile birlikte, ulusal ve bölgesel politikalarda tabanın 

ihtiyaçlarına daha fazla önem verildiği görülmektedir. Her bir bölge kendi ihtiyaçları 

ve öncelikleri doğrultusunda hazırlamıĢ olduğu bölge planları çerçevesinde 

merkezden tahsis edilen bütçeleri bölgenin kalkınması için kullanmaktadır. 

Türkiye‘de diğer geliĢmekte olan ülkelerde olduğu gibi bölgeler arası geliĢmiĢlik 

farkları oldukça ciddi boyutlarda olup, bu farklıkların giderilmesine yönelik GAP, 
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DAP gibi bölgesel projeler uygulanmaktadır. Az geliĢmiĢ bölgelerde kurumsal 

kapasite genelde zayıf olmaktadır. Kalkınma sürecinin eĢ zamanlı olarak yer aldığı 

belirli mekanlar ve belirli kurumsal düzenlerde bireysel aktörler (örneğin, 

giriĢimciler, kalkınma ajansları, üniversite birlikleri, belediyeler, teknoloji 

merkezleri) tarafından yapılan ortaklıklar (koalisyon ve ağlar) ve bilgi kaynakları 

için yerel ihtiyaçların temini önem arz etmektedir (Raunio, 2007). Bununla birlikte, 

akıllı uzmanlaĢma stratejilerini uygulamada, Ankara, Ġstanbul ve Ġzmir gibi 

kurumsal kapasitesi geliĢmiĢ olan bölgeler mevcuttur. Bu bölgeler geri kalmıĢ 

bölgelere nazaran belirli stratejileri baĢarmada daha aktif ve baĢarılıdırlar. Akıllı 

uzmanlaĢmanın en önemli bileĢeni olan inovasyonun bu bölgelerde yığıldığı 

görülmektedir. Özellikle, bilgi ve iletiĢim teknolojileri, otomotiv, tıbbi cihaz, 

savunma sanayi ve inĢaat sektörleri kadar bu alanlardaki spesifik araĢtırmalar bu 

sayılan bölgelere yerleĢmiĢtir.  

Tablo 7. Yaratılan Gayri Safi Katma Değerin Ulusal Gayri Safi Katma Değer Ġçindeki Payı  

Sektör Ankara (milyon 

TL) 

Türkiye 

(milyon TL) 

Pay 

Tarım 1.874 72.275 % 2,59 

Sanayi 18.139 232.475 % 7,80 

Hizmetler 52.771 549.836 % 9,60 

Toplam 72.785 854.585 % 8,52 

Kaynak: TÜĠK, 2008 Ulusal Hesaplar Veri Tabanı 

Yaratılan katma değerin Türkiye genelinde ve Ankara‘da sektörlere dağılımına 

bakıldığında Türkiye‘de tarımın payı % 8.5, sanayinin payı % 27,2, hizmetlerin payı 

ise % 64,3‘tür. Bununla birlikte Ankara‘da yaratılan katma değerin yalnızca % 2,6‘sı 

tarımdan gelmekteyken, % 72,5‘i hizmetlerden gelmektedir. Ankara‘da sanayinin 

yaratılan katma değerdeki payı % 24,9‘dur. Bu değerlerde göstermektedir ki Ankara 

bölgesinde hizmetler sektörünün payı diğer bölgelerle kıyaslandığında oldukça 

yüksektir. 

Ankara 21 üniversitesi, 6 teknoparkı ve çok sayıda araĢtırma merkezi ile yüksek bir 

beĢeri sermaye ve güçlü bir teknolojik altyapıya sahiptir.  Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan üniversiteler arası giriĢimcilik ve yenilikçilik 

endeksinde ilk 3 üniversitenin 2‘si Ankara‘dandır.  Türkiye‘de Teknoloji GeliĢtirme 

Bölgelerinde (TGB) yer alan firmaların % 37‘si ve çalıĢan personelin % 50‘si 

Ankara‘daki TGB‘lere aittir. Yine aynı Bakanlık tarafından yapılan TGB 

Performans Endeksinde birinci Ankara‘dan bir TGB olmuĢ olup, ilk 10‘da ise 

Ankara‘dan toplam 3 TGB yer almıĢtır. Benzer bir Ģekilde, TÜBĠTAK tarafından 

desteklenen Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programında ise desteklenen 10 

üniversite arasında Ankara‘dan 3 üniversite bulunmaktadır. 2013 yılı baĢı itibariyle 

tekno-giriĢim desteği alan iĢletmelerin % 48‘si de Ankara‘dandır.  

Ar-Ge Merkezleri iĢletmeler bünyesinde 5476 sayılı ―Ar-Ge Faaliyetlerinin 

Desteklenmesi Hakkında Kanun‖ uyarınca faaliyet gösteren ve en az 50 tam zamanlı 

Ar-Ge personeli istihdam eden merkezlerdir. Türkiye‘de toplam 129 Ar-Ge Merkezi 

bulunmaktadır (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2012). Bunların 17‘si 

Ankara‘da faaliyet göstermektedir. Ankara, en fazla Ar-Ge Merkezi barındıran 

üçüncü ildir. Ġlk iki sırada sanayileri göreli olarak daha geliĢkin Ġstanbul ve Bursa 
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illeri yer almaktadır. 

Tablo 8.  Ar-Ge Merkezlerinin Ġllere Dağılımı 

Ġl Ar-Ge Merkezi Sayısı 

Ġstanbul 32 

Bursa 19 

Ankara 17 

Kocaeli 16 

Ġzmir 12 

Manisa 8 

Tekirdağ 7 

EskiĢehir 3 

Adana 2 

Adapazarı 2 

Diğer 11 

Toplam 129 

Kaynak: Bilim, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 2012 

Ankara, üniversite sanayi iĢbirliklerinde Türkiye‘de önemli bir merkezdir. Bunun en 

çarpıcı örnekleri savunma, sağlık teknolojileri ve iĢ ve inĢaat makineleri 

sektörlerindeki iĢbirliklerinde görülmektedir. Türkiye‘nin en önemli nano ve 

biyoteknoloji araĢtırma merkezlerinin bulunduğu Ankara aynı zamanda teknokentler 

bünyesinde kurulmuĢ ve doğrudan sektör ihtiyaçlarına cevap veren platformlara da 

sahiptir. Ayrıca San-Tez projeleri desteklerinde de Ankara öncü konumdadır. Ġlk 10 

üniversite arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve 

Ankara Üniversitesi yer almaktadır. 

Ankara‘nın ihracatı 2002-2011 arası 10 yıllık dönemde önemli bir artıĢ göstermiĢtir. 

2002 yılında 1.515 milyon Amerikan Doları olan ihracat, 2011 yılı geçici 

değerlerine göre 6.597 Amerikan Doları‘na yükselmiĢtir. Söz konusu 10 yıllık 

dönemde Ankara‘nın ihracatı % 335 oranında artmıĢtır. Aynı dönemde Türkiye‘nin 

ihracatı 36.059 Amerikan Doları‘ndan 134.907 Amerikan Doları‘na yükselerek % 

274‘lük bir artıĢ göstermiĢtir. Dolayısıyla, Ankara‘nın ihracat performansındaki artıĢ 

Türkiye ortalamasının üzerinde olmuĢtur (Tablo 1.3) 
 

Tablo 9. Ankara‘nın Ġhracat Performansı 

Yıl Ġhracat (milyon $) 

2002 1.515 

2003 1.980 

2004 2.228 

2005 2.646 

2006 3.597 

2007 4.241 

2008 5.361 

2009 4.911 

2010 5.622 

2011 6.597* 

* Geçici değer Kaynak: REKBER, 2012 

Ġleri teknoloji üretiminde Ankara Türkiye üretiminde %13‘lük bir paya sahiptir ve 
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bu açıdan Ġstanbul‘un ardından ikinci sırada yer almaktadır. Bununla birlikte, 

Ankara söz konusu sektörlerde çok daha fazla miktarda üretim gerçekleĢtirmekte; 

ancak gerçekleĢtirdiği üretimin büyük bir kısmı bu sektörlerin orta ve düĢük 

teknolojili bileĢenlerini kapsamaktadır. Diğer bir ifade ile savunma, hava taĢıtları, 

makine, tıbbi cihazlar, elektrikli makineler gibi sektörler kategorik olarak ileri 

teknoloji sektörleri olarak sınıflandırılsa da; Ankara‘nın bu alanlardaki üretiminin 

sınırlı bir kısmı ileri teknoloji kapsamına girmektedir. Örneğin savunma & makine, 

hava taĢıtları ve tıbbi cihazlar sektörleri Ankara imalatında sırasıyla %18,0, %6,6 ve 

% 2,2‘lik paya sahip iken, bu sektörlerde gerçekleĢtirilen ileri teknolojili üretimin 

payları ise sırasıyla %2,5, %0,4 ve %0,7‘dir. (Ankara Kalkınma Ajansı, 2013) 

Tablo 10. Türkiye ve Ankara Ġmalat Sanayi Ġhracatının Teknoloji Düzeyine Göre GeliĢimi 

Yıllar 
DüĢük Teknoloji 

(%) 

Orta DüĢük 

Teknoloji 

(%) 

Orta Ġleri 

teknoloji 

(%) 

Ġleri Teknoloji 

(%) 

Türkiye Ankara Türkiye Ankara Türkiye Ankara Türkiye Ankara 

2007 32.69 12.15 30.34 34.38 32.52 44.95 4.45 8.53 

2008 28.29 8.55 37.66 39.62 30.92 44.49 3.13 7.33 

2009 31.73 9.65 34.42 35.91 30.36 44.54 3.50 9.91 

2010 32.61 10.92 31.80 31.64 32.17 46.93 3.41 10.50 

2011 32.35 10.84 32.52 33.69 32.01 46.86 3.12 8.61 

Kaynak: Ankara Kalkınma Ajansı, 2013b 

Ankara sahip olduğu tarıma yönelik laboratuvar ve araĢtırma merkezleri ile katma 

değeri yüksek tarımsal faaliyetleri geliĢtirme potansiyeline sahiptir. Türkiye‘nin ilk 

tohum gen bankası Ankara‘da yer almakta olup, bitkisel üretimden hayvansal 

üretime kadar birçok alanda ıslah ve genetik araĢtırmalarına öncülük etmektedir. 

Ayrıca, Türkiye‘nin en köklü ziraat fakültesi ve Türkiye‘de bulunan 11 merkez 

araĢtırma enstitüsünün 6‘sı da Ankara‘da yer almaktadır.   

Harita 1. Türkiye‘deki Tarımsal AraĢtırma Merkezleri 

 
Kaynak: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 2012 

Ankara, yenilikçilik performansının önde gelen göstergelerinden olan Patent 
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baĢvuru/tescilleri ve faydalı model baĢvuru/tescilleri bakımından Türkiye‘de ilk 

sıralarda yer almaktadır. Bu anlamda, Tıbbi ve cerrahi teçhizat ile ortopedik 

araçların imalatı, motorlu kara taĢıtı, römork ve yarı römork imalatı, makine ve 

teçhizatı hariç; fabrikasyon metal ürünleri imalatı, Ana kimyasal maddelerin imalatı 

ve Metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı gibi sektörler Ankara‘nın ar-ge 

ve yenilikçilik performansını besleyen sektörlerdir.   

Tablo 11. Patent BaĢvuru ve Tescillerinin dağılımı 

 2008 2009 2010 2011 2012 

 BaĢvuru Tescil BaĢvuru Tescil BaĢvuru Tescil BaĢvuru Tescil BaĢvuru Tescil 

Ġstanbul 1057 187 1119 251 1370 314 1582 417 1939 490 

Bursa 119 16 170 23 244 38 530 74 288 112 

Ankara 269 33 318 52 328 71 417 78 569 96 

Türkiye 2268 337 2588 456 3250 642 4087 847 4543 1025 

  
Kaynak: Türk Patent Enstitüsü, 2013 

 

Tablo 12. Faydalı Model BaĢvuru ve Tescillerinin dağılımı 

 2008 2009 2010 2011 2012 

 BaĢvuru Tesci

l 

BaĢvuru Tesci

l 

BaĢvuru Tesci

l 

BaĢvuru Tesci

l 

BaĢvuru Tesci

l 

ĠSTANBU

L 

1.278 886 1.257 967 1.384 835 1.421 914 1.517 1.010 

ANKARA 259 121 265 176 263 159 319 177 402 203 

BURSA 216 147 221 150 208 151 231 145 271 183 

TÜRKĠYE 2.942 1.833 2.842 2.151 2.994 2.022 3.175 1.948 3.725 2.245 

  
Kaynak: Türk Patent Enstitüsü, 2013 

 

Harita 2. Türkiye‘de kümeler 

 

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı, 2012 

Ankara‘nın rekabetçiliğinin geliĢmesinde, üniversite sanayi iĢbirliğini güçlü kılan 
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üniversiteleri ve Organize Sanayi Bölgeleri, teknoparkları, araĢtırma merkezleri ve 

teknoloji düzeyinin yanı sıra; güçlü giriĢimcilik ekosistemi, kurumsallaĢmıĢ 

kümeleri ve Türkiye‘nin tek lojistik merkezi olan Ankara Lojistik Üssü önemli pay 

ve potansiyele sahiptir.  
 

 

Şekil 2.  Alt Sektörlere Göre Yaratıcı Endüstrilerde ĠĢyeri Sayılarının Ġllere Dağılımı (%) 

Kaynak: SGK, 2011  
 

 

Şekil 3. Alt Sektörlere Göre Yaratıcı Endüstrilerde Ġstihdamın Ġllere Dağılımı (%) Kaynak: 

SGK, 2011  
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Geleneksel tiyatrodan yazılım sektörüne kadar olan sanat, spor ve eğlence 

faaliyetlerini kapsayan yaratıcı endüstriler, bir bölgeyi diğer bölgelerden ayırt eden 

önemli bir niteliktir. Bir bölgedeki yaratıcı endüstriler ne kadar geliĢirse o bölgenin 

diğer bölgelerdeki nitelikli insanları kendi bölgesine çekmesi hatta yabancı 

sermayenin de bu bölgelerde yoğunlaĢmasına sebep olmaktadır. Ankara bölgesi 

yaratıcı endüstriler bakımından Ġstanbul‘un ardından Türkiye‘de ikinci sırada 

gelmektedir. Ankara bölgesine yaratıcı sanatlar ve eğlence faaliyetleri kadar yazılım 

sektörü de önemli bir yer tutmaktadır.   Sektördeki yazılım geliĢtiricilerinin yaklaĢık 

% 47‘si Ġstanbul‘da, % 33‘ü ise Ankara‘da çalıĢmaktadır.  

 
Şekil 4. Firmaların Teknoloji Düzeylerine Göre Ġllerin Ġleri Teknoloji Yatırımlarından 

Aldıkları Paylar 

 
Kaynak: Ankara Kalkınma Ajansı, 2013a 

Ankara ileri teknolojili sektörlerde Türkiye‘nin önemli yatırım merkezlerinden 

biridir. Bu durum, ġekil 3‘de verilen yenilikçilik performansı ile birlikte ele 

alındığında ileri teknolojinin Ankara‘nın uzun vadeli ekonomik geliĢiminde etkin bir 

rol oynayacağı tespiti yapılabilir. 1990-2011 yılları arasında üretiminin %50 ve üstü 

ileri teknoloji ürünlerinden oluĢan firmaların yatırımları esas alındığında Ankara‘nın 

ileri teknoloji yatırımlarından aldığı pay %27 olarak gerçekleĢmektedir. Bu yönüyle 

grafik, ileri teknoloji odaklı üretim gerçekleĢtiren firmaların yatırımları esas 

alındığında, yatırım çekme performansında Ankara‘nın ilk sıraya yerleĢtiğini bize 

göstermektedir. Aynı zamanda firmaların ileri teknoloji odaklılığı arttıkça, 

Ankara‘nın bu yatırımlardan aldığı payın yükselmesi ve nihayetinde üretiminin 

%90‘dan fazlasını ileri teknoloji alanında yapan firmaların yatırımlarının %31‘inin 

Ankara‘da olması da önemli bir gösterge olarak karĢımıza çıkmaktadır.  

4. Sonuç ve Öneriler 

AB ABD, Güney Kore ve Çin gibi ülkeler ile rekabet edebilmek için, akıllı 

uzmanlaĢma stratejilerini gündemine almıĢtır. Burada ki asıl amaç akıllı 

uzmanlaĢma yolu ile kaynakların etkin bir Ģekilde kullanılması ve her bir bölgenin 

potansiyelinin sektör ayrımı yapılmaksızın ortaya çıkarılmasıdır. Ayrıca her bir 

sektörde inovasyonun ana unsur oluĢturmasıdır. AB ülkeleri ABD, GüneyKore ve 

Japonya gibi ülkelerle kıyaslandığında görülmektedir ki GDP içerisinde Ar-Ge‘nin 
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aldığı pay düĢüktür. Bu yüzden AB 2020 yılına hedef olarak Ar-Ge‘ni aldığı payı 

yükseltmeyi koymuĢtur.  

AB ile ABD karĢılaĢtırıldığında en bariz ortaya çıkan Ģey ABD‘li firmaların daha fazla 

katma değer üretmesidir. Bunun en önemli nedeni ise inovasyon baĢarısının altında 

yatmaktadır. Ayrıca AB içerisinde bölgesel farklılıklar yeni katılan Romanya, Polonya 

ve Bulgaristan gibi ülkelerle birlikte daha aĢikar olmuĢtur. Ġnovasyonla birlikte diğer 

önemli konu kümelenmedir. Firmaların katma değer paylarını artırabilmeleri, ihracat 

kapasitelerini geliĢtirmede kümelenme önemli role sahiptir. Kümelenme stratejilerinde 

değiĢim yönetimini iyileĢtirmek için bir fırsat olarak akıllı uzmanlaĢma alınmalıdır. 

Yine geliĢmiĢlik göstergelerinden birisi olan patent baĢvuru oranı yeni üye ülkelerde 

çok düĢük düzeylerdedir. Finlandiya VE Danimarka gibi kuzey ülkeleri ile 

kıyaslandığında güney doğu Avrupa ülkelerinin oldukça düĢük kapasite ve giriĢimci 

ruha sahip oldukları görülmektedir. AB‘nin inovasyonu etkin kullanamasının ardında; 

bilim temelli ve yüksek öğretim sisteminde yetersiz kamu fonlarının bulunması, Ar-

Ge‘yi teĢvik edecek kamu teĢviklerinin yetersiz olması, arz ve talep talep tedbirleri 

arasındaki zayıf eĢleĢtirme ve inovatif sektörlerde firmaların büyümesini sınırlandıran 

engellerin olması gelmektedir. 

Türkiye ile AB ülkelerinin orta ve ileri teknolojilerine bakıldığında Türkiye‘nin ileri 

teknoloji üretimi ve ihracı bakımından oldukça gerilerde olduğu görülmektedir. Yine 

patent baĢvuru sayısı bakımından da bir çok ülke ile kıyaslandığında daha gerilerde yer 

aldığı gözlemlenmiĢtir. Bu yüzden, Türkiye‘de ki bölgesel politikalar en uygun teknik 

ve insan kaynaklarına eriĢim sağlayarak mükemmeliyetçilik merkezlerinin bölgeler 

düzeyinde kurulumunda öncü rol oynamalıdır. Uluslararası düzeyde rekabet edemeyen 

Ar-Ge merkezleri ulusal sistem ve politikalar yoluyla korunmamalıdır. Aynı uzmanlık 

düzeyini hedefleyen bölgeler yabancı ülkelerden daha fazla Ar-Ge kapasitesini 

çekebilmek için yatırım planlarında iĢbirliği ve koordinasyona gitmelidirler. 

Türkiye spesifik olarak incelendiğinde ise, 26 NUTS 2 düzey bölgesinde, Ankara 

Ġstanbul‘un ardından hatta bazı indeks değerleri bakımından Ġstanbul‘un önünde yol 

almaktadır. Ankara sahip olduğu beĢeri sermaye bakımından Türkiye‘nin en önemli 

kentlerinden birisidir. YaklaĢık 21 yüksek öğretim kurumu, 200 binin üzerinde 

öğrencisi, savunma ve sağlık teknolojilerinin kalbi konumundadır. EDAM 2009 

beĢeri sermaye ve yaratıcı sermaye endeksi sıralamasında 1. sırada,  URAK 2010 

beĢeri sermaye ve yaĢam kalitesi endeksinde ise 1. sırada gelmektedir. Yine benzer 

Ģekilde patent baĢvuruları bakımından Ġstanbul‘un ardından ikinci sırada 

gelmektedir. Bu da göstermektedir ki, Ankara‘da oluĢmuĢ güçlü bir gömülü bilgi 

mevcuttur. Çünkü uzun yıl ortalamalarından Ankara patent baĢvuru sayısı 

bakımından her zaman Ġstanbul‘un ardından gelmiĢtir. 1990-2011 yılları arasında 

illerin ileri teknolojiden aldıkları paya bakıldığında ise Ankara‘nın Türkiye‘nin ileri 

teknolojide beyni olduğu görülmektedir. Nitekim 2011 yılında ileri teknolojiden 

aldığı pay % 31.6 olmuĢtur. Aynı yıl Ankara‘yı yaklaĢık % 20 ile EskiĢehir takip 

etmiĢtir.  

Ankara diğer düzey 2 bölgeleri ile karĢılaĢtırıldığında en bariz öne çıkan 

avantajlarından birisi sektörlerinde çeĢitliğe sahip olmasıdır. Örneğin, sanayi ve 

sağlık teknolojilerinin baĢkenti olan Ankara aynı zamanda, metal iĢleri gibi imalat 

sanayinde tarım ve turizm gibi emek yoğun sektörlerde de Türkiye‘nin önemli 

Ģehirlerinden birisidir. Bu yönüyle de akıllı uzmanlaĢma stratejilerinin önemli 
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ayaklarından birisi olan çeĢitliliğin Ankara‘da oldukça fazla olduğu görülmektedir. 

Akıllı uzmanlaĢma stratejilerinin Ankara‘da öncelik olarak ele alınıp uygulanması 

durumunda, Ankara 2023 yılı 100 yıl hedeflerine daha sağlam adımlarla gidiyor 

olacaktır. Bu adımları atarken sadece ulusal bütçeden alınan pay değil aynı zamanda 

AB 2014-2020 programı kapsamında bölgesel kalkınma fonlarının bu alanda 

kullanılması akıllı uzmanlaĢmanın kilit unsuru olan inovasyon ve Ar-Ge‘yi daha 

önemli hale getirecektir. Sonuç olarak tarıma dayalı sanayiden tıbbi cihazlar sektörü, 

metal iĢlerinden savunma sektörüne kadar bir çok alanda inovasyon kapasitesinin 

güçlü kümelenme yapıları ile artırılması ile Ankara‘da ki ileri teknoloji üretimin ve 

ihracatın payı hızla artıĢ gösterecek, Avrupa‘da ki bir çok geliĢmiĢ ülke metropol 

Ģehirleri ile yarıĢabilir hale gelecektir.  
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Öz: Mekân sürekli değişen bir yapıya sahiptir. Bu değişim mekânı etkileyen öğelerin 

değişiminden kaynaklanmaktadır. Bu öğelerden birisi de ekonomidir. Ekonomideki değişim 

mekânı etkilemekte ve sonuçta mekân/ yerleşme düzeni aracılığı ile üretilen teorileri de 

değiştirmektedir. Bu çalışmada, ekonomik değişimin teorileri ne şekilde değiştirdiği 

kademelenme teorisi kapsamında incelenmiştir. İnceleme farklı ekonomik özelliklere sahip olan 

neo klasik ve çağdaş dönemlerde üretilen kademelenme teorileri üzerinden yapılmıştır. 

Teorilerin oluşumunda baskın olan faktörlerdeki değişim, teorilerdeki genel değişimi ortaya 

koymaktadır. Sonuç olarak neo klasik dönemde üretilen teorilerin oluşumunda tüketici 

davranışlarının daha baskın olduğu, çağdaş dönemde üretilen teorilerde ise üretici kararlarının 

etkin olduğu görülmüştür.   

Anahtar Kelimeler: Kademelenme teorisi, ekonomi, mekân, neo klasik dönem, çağdaş 

dönem  

 

Abstract: Space has a continues changing structure. This change originates from the changing of 

units affecting space. One of these units is economy. Changing in economy affects space and also 

theories established via space/ settlement patterns. In this study, the question of   how changes in 

economy change the theories is examined within the scope of urban hierarchy theories. This 

examination is done through neo classical and contemporary terms that have different economic 

base; the first one is statist, the second one is liberal economy. Changes in dominant factors at 

establishment of theories produce main changes in theories. As a conclusion, it is seen that in 

theories established at neo classical term consumer behaviors, while in contemporary term 

producer decisions are dominant.      

Keywords: Hierarchy theory, economy, space, neo classical term, contemporary term 
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ademsakarya@yahoo.com.tr 



Adem Sakarya 

526 

1. Giriş  

YerleĢme organizasyonu salt coğrafyaya bağlı olarak değiĢip geliĢmemekte, bunun 

yanında birçok faktör bu organizasyonu etkilemektedir. Bu faktörlerden birisi de 

ekonomidir. Ekonominin yerleĢme organizasyonunu etkilemesi ise farklı araçlar ile 

olmaktadır. YerleĢmede yer alan üreticilerin kâr maksimizayonu amacı 

kapsamındaki davranıĢları, yerleĢmede yaĢayan bireylerin ―homo economicus‖ 

davranıĢı ile maksimum ekonomik fayda elde etme eğilimi ve içinde bulunulan 

dönemin/ devletin ekonomik yapısı, ekonominin yerleĢmeyi etkileme araçlarından 

bir kaçıdır. Bu araçlardan devletin ekonomik yapısı diğer iki aracı etkilemekte, 

dolayısıyla yerleĢmeyi ekonomik açıdan etkileyen önemli bir araç olmaktadır. 

Ekonominin yerleĢmeyi etkilemesi sonucu ortaya çıkan yapı yerleĢmelerin 

kademelenmesi teorisinde açık bir Ģekilde görülmektedir. Bu teori, ekonominin 

mekân/ coğrafya ile kesiĢtiği noktada ortaya çıkmaktadır. Farklı yerleĢmelerin bu 

kesiĢim sonucu farklı ekonomik kimlikler elde etmesi yerleĢmeler arasında bir 

kademelenmenin oluĢmasına yol açmaktadır.   

YerleĢme organizasyonunu etkileyen bir araç olan devletin ekonomik yapısı süreç 

içerisinde geliĢtirilen yeni akımlar kapsamında değiĢmektedir. Dolayısıyla bu 

değiĢim yerleĢme organizasyonunu ve bu organizasyon sonucu oluĢturulan 

yerleĢmelerin kademelenmesini yönelik teorileri de değiĢtirmekte, ekonominin 

yerleĢmeye etkisini farklılaĢtırmaktadır.  

Ekonomik yapının değiĢmesi ile oluĢan kademelenme teorisinin değiĢimi, teorinin 

ilk ortaya çıktığı neo klasik dönemden, teoriye yönelik yeni bakıĢın geliĢtirildiği 

çağdaĢ
2
 döneme (1960 sonrası) geçiĢte açık bir Ģekilde görülmektedir. Bu nedenle 

bu çalıĢmada kademelenme teorisi incelenerek, neo klasik ve çağdaĢ dönemler 

arasındaki geçirdiği değiĢim ortaya konulmuĢtur. 

2. Kademelenme Teorisi 

Kademelenme ile ilgili teoriler farklı yaklaĢımlar sonucu elde edilmiĢtir. Bazıları 

yerleĢmeler arası iliĢkiler gibi dinamik bir yapıya dayanırken bazıları da daha statik 

bir bakıĢ açısı olarak nüfus vb veriler ile yerleĢmeler arası bir hiyerarĢi ortaya 

koymuĢtur (örn. Zipf modeli). 

YerleĢmeler arası iliĢkiler, devlet ekonomisinin mekâna etkisindeki araçlar olan 

firma ve birey davranıĢlarına (yük ve insan akımı) dayanmaktadır, dolayısıyla devlet 

ekonomisindeki değiĢim, yerleĢmeler arası iliĢkilere dayanılarak oluĢturulan 

teorilerde karĢılığını bulmaktadır. Bu nedenle bu çalıĢmada dinamik kademelenme 

teorileri ele alınarak süreç içersinde geçirdiği değiĢim incelenmiĢtir. 

Kademelenme teorisi ilk olarak 1933 yılında Walter Christaller‘ın ―Merkezi Yerler 

Kuramı‖ adı ile ortaya koyduğu çalıĢmasında yer almaktadır. Bu teori ekonomi ile 

coğrafyanın ilk kesiĢme noktasını oluĢturmaktadır. Bununla birlikte Krugman‘a 

(1996) göre kent kademelenmesinde iki temel teorik yaklaĢım vardır; 

 

                                                 
2 Burada bahsedilen çağdaĢ yaklaĢımlar dönem olarak liberal ekonominin hâkim olduğu 

döneme denk gelmektedir 
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 Ġlk olarak kademelenme teorisinin ortaya konulması ve geliĢtirilmesi 

kapsamında Christaller ve Lösch‘ün teorileri (neo klasik yaklaĢım) 

 Ġkinci olarak da çağdaĢ bir yaklaĢım olarak kabul edilen Henderson teorisi  

 Bu çalıĢmalara ek olarak Krugman‘ın kademelenme çalıĢması da çağdaĢ 

yaklaĢımlar içerisinde ele alınmaktadır.  

2.1. Neo Klasik Teoriler 

Klasik iktisat temel olarak serbest ekonomiye dayanan bir yapıya sahiptir. Bu tür 

ekonomilerde, ekonomik anlamda, özel sektör ön planda olurken devlet geri planda 

kalmıĢtır. Sistemde ortaya çıkan üretim, arz, herhangi bir müdahale olmadan yine 

sistemde yeterli talebi bulacaktır ve sistem dengelenecektir öngörüsü hâkimdir 

(Güngör, 2002). Bu öngörü özellikle klasik iktisat kuramı kurucularından olan 

Adam Smith‘in ― Milletlerin Refahı‖ kitabında ortaya konulmaktadır.   

19. yy ikinci yarısında Alfred Marshall klasik ekonomiye ilk temel eleĢtiriyi 

gerçekleĢtirmiĢtir. Marshall‘a göre herhangi bir müdahale olmadan, hızlı büyüme 

gösteren sanayileĢme uzun çalıĢma saatlerine, toplumsal sağlık sorunlarının 

görülmesine, sağlığa zararlı çalıĢma koĢullarına vb. neden olmaktadır. EleĢtiriler 

sonucunda ortaya konulan öneri ise ekonomide devletin sınırlı müdahalesinin 

gerekliliğidir. Bu öneri kapsamında neo klasik kuram oluĢturulmuĢtur. Klasik 

kuramdan tamamen farklı olmayan neo klasik yaklaĢım, klasik kuramın ortaya 

çıkardığı sorunlara çözüm getirmeye çalıĢmaktadır. Kuram 1870‘lerde baĢlamıĢ ve 

liberal ekonominin hissedilmeye baĢlandığı 1960‘lı yıllara kadar iktisat biliminde 

kalmıĢtır  (Güngör, 2002). 

Klasik iktisatta yer alan ekonomik modellerde temel amaç ―büyüme‖ iken neo klasik 

iktisat yaklaĢımında ise ―dengeli büyüme‖ kavramı esas alınmıĢ ve bu kapsamda 

klasik iktisadın sorunlarına çözüm aranmıĢtır. Bu amaç çerçevesinde neo klasik 

yaklaĢımda sektör ve bölge kavramlarına yer verilerek dengeli büyümenin yolları 

aranmıĢtır. Neo klasik büyüme modellerine bağlı olarak yerleĢmelerdeki mevcut 

yapıya yönelik ilk teoriler Walter Christaller ve Lösch tarafından ortaya 

konulmuĢtur. Bu çalıĢmaların devamında Walter Isard çalıĢmaları geliĢtirerek 

ekonomik faaliyetlerin, üretimin bölgesel dağılımını çözmeye yönelmiĢtir (Dinçer, 

1994).   

Dicken ve Llyod (1990) neo klasik dönemde yapılan 3 kademelenme çalıĢmasından 

bahsetmektedir; ilki Christaller ve ikincisi Lösch tarafından ortaya konulan dinamik 

teoriler iken sonuncusu Zipf‘in nüfus ve sıra iliĢkisinden yola çıkarak statik bir yapı 

ile tanımladığı ―Sıra Büyüklük Kuralı‖ çalıĢmasıdır.    

Teoriler ortaya konulurken çeĢitli kabuller yapılmıĢtır. Bu kabulleri iki baĢlıkta ele 

alınabilir (Dicken ve Llyod, 1990): 

 Arazinin tüm noktalarda aynı özellik göstermektedir 

 Nüfusu oluĢturan bireyler aynı özelliklere sahiptir. Üreticiler kâr 

maksimizayonu ve tüketiciler minimum maliyet kapsamında hareket 

ederler 
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2.1.1. Christaller, Merkezi Yerler Teorisi 

Kademelenme ile ilgili ilk teoriyi oluĢturan bu çalıĢma, Walter Chrsitaller tarafından 

1933 yılında Güney Almanya‘da yer alan yerleĢmelere yönelik gözlemler sonucu 

oluĢturulmuĢtur.  ÇalıĢma ―Güney Almanya‟da Merkezi Yerler‖ adı ile 

yayınlanmıĢtır (Dinler, 2008). 

YerleĢmelerin büyüklüklerinin nasıl değiĢtiğini, aralarındaki iliĢkilerin nasıl 

olduğunu, Ģehirlerin büyüklüğünü ve dağılıĢını nasıl bir istatistik içerisinde 

olduğunu merak etmesi Chrsitaller‘ı bu çalıĢmayı yapmaya yönlendirmiĢtir (Dinler, 

2008).  

2825 yerleĢmeyi inceleyen Christaller, yerleĢmelerin merkezinde yer alan 

fonksiyonları, merkez etkisinde kalan alanları ve yerleĢmeler arası iliĢkileri 

inceleyerek Güney Almanya‘da 7 kademeli bir yapı olduğunu gözlemlemiĢtir 

(Tümertekin ve Özgüç, 2006). 

 

 
Resim 1: Güney Almanya yerleĢme merkezlerinin kademelenmesi (Kaynak: Christaller, 
1933) 

Christaller, kasabadan ülke merkezine kadar 7 kademede oluĢan bu yapıda aynı 

kademe merkezlerin etkisindeki nüfusların birbirine yakın, sahip oldukları 

fonksiyonların ise birbirlerine paralel oldukları gözlemlemiĢtir. 

Yapılan bu gözlemler sonucu Christaller merkezi yerler teorisini oluĢturmuĢtur. Bu 

teorinin temeli, diğer alanlarda bulunmayan ürün ve hizmetlerin merkezlerde 

bulunması ve bu merkezlerden temin edilmesidir. Bu nedenle tüketiciler ihtiyaçları 

doğrultusunda merkeze giderler, bu durum merkezin yerleĢmede bir etki alanı 

oluĢturmasına sebep olmuĢtur. Merkezler ise sahip oldukları farklı fonksiyonlar 

kapsamında kademelenmektedir. Üst kademe merkezler, alt kademe merkezlerin 

sunduğu hizmetlerin tamamı ve bunun dıĢında da farklı hizmetler sunmaktadır, bu 

kapsamda alt kademe merkezler, üst kademe merkezlerin etki alanında kalmaktadır 

(Hottes, 1983). 
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Merkezlerin etki alanlarını inceleyerek Christaller 3 temel sunumundan (K kuralı) 

bahsetmektedir. AlıĢveriĢ, ulaĢım ve yönetim olarak belirlenen bu hizmet 

sunumlarına bağlı olarak merkezin etki alanı belirlenmektedir. Bir merkez alıĢveriĢ 

kuralına göre kendi yer aldığı yerleĢmenin hem alan hem de nüfus olarak 3 katına, 

ulaĢıma göre 4 katına ve yönetim olarak 7 katına hizmet etmektedir (Dicken ve 

Llyod, 1990). Teoriye yönelik bu genel bakıĢın ardından merkezin ve etki alanının 

hangi kriterler sonucu belirlendiğinin tespiti önemlidir. Merkezin seçimine yönelik 

Christaller herhangi bir tespitte bulunmamaktadır. Ancak diğer neo klasik 

kuramlardan çıkarımlar ile merkezin belirlenmesinde firmanın kendisi için en uygun 

yer seçiminin temel etken olduğu anlaĢılmaktadır.  

Merkezin etki alanın belirlenmesinde ise Christaller tüketici davranıĢlarının 

belirleyici olduğunu söylemiĢtir. Tüketici ekonomik birey davranıĢı ile maliyeti 

gözetir, aynı kademe iki merkezden kendisine yakın olanı tercih eder ve bu Ģekilde 

merkezin etki alanı/ kent sınırı belirlenir. Etki alanının belirlenmesinde merkezde 

yer alan firmanın/ firmaların etkin olmaması bu teoriden önemli bir çıkarımdır. 

2.1.2. Lösch 

Lösch, Chirstaller teorisine eleĢtirel bir bakıĢ açısı ile oluĢturduğu kademelenme 

çalıĢmasını 1940 yılında yayınlamıĢtır (Mulligan ve diğ. 2012). 

Christaller modelinin çok keskin sınırlara sahip olması, mikro ekonomik (firma) 

etkilerin modelde yer almaması, merkez etkisinde bulunan alanın tespitine yönelik 

ortaya konulan 3 K ( alıĢveriĢ, ulaĢım, yönetim) değerinin yetersiz olduğu gibi 

eleĢtiriler bu çalıĢmanın temelini oluĢturmaktadır (Dicken ve Llyod, 1990). 

Lösh‘e göre her hizmetin/ ürünün farklı etki alanları vardır, bu nedenle 150 farklı K 

değeri belirlemiĢtir. Tüm yerleĢmeleri etkisi altında bulunduran merkez (metropol) 

bu 150 farklı K değerinin tamamına sahipken en alt yerleĢme tek bir K değerine 

sahiptir (Dicken ve Llyod, 1990). YerleĢme merkezleri sahip oldukları K değerine 

göre kademelenmektedir.  

 

 

Resim 2: Lösch yerleĢme kademelenmesi (Kaynak: Dicken ve Llyod, 1990) 

Zengin  

Bölge 

Fakir 

Bölge 
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Kademelenme kapsamında yerleĢme organizasyonunu ortaya konulduğunda bir 

dairenin (merkezinde tüm hizmetleri içeren metropolün bulunduğu) 12 eĢit parçaya 

bölünmesi gibi 30 derecelik alanlar ortaya çıkmaktadır. Bu alanlardan 6 tanesi üst 

kademe merkez sayısı fazla olan zengin bölge iken diğer 6 tanesi alt kademe merkez 

sayısının fazla olduğu yoksul bölgedir (Dicken ve Llyod, 1990).  

Lösch teoriyi oluĢtururken Christaller teorisine yönelik yaptığı ―mikro ekonomik 

etkiyi içermeyen bir yaklaĢım‖ olma eleĢtirisi üzerine yoğunlaĢır. Christaller‘ın 

yerleĢme organizasyonun belirlenmesinde kullanıcının temel alınması fikri yerine 

Lösch firma arzı ile tüketici taleplerinin birlikte mekânsal organizasyonu 

oluĢturduklarını belirtmektedir (Mullingan ve diğ. 2012). Bu fikir Lösch‘ü bu etkiler 

kapsamında mekânsal organizasyonun nasıl oluĢacağı sorusuna yöneltmiĢtir. 

Lösch‘e göre yerleĢmede merkezin seçimi firmaya bağlıdır. Firma kârını en yüksek 

değere çıkarmak için maliyetlerini minimuma düĢürme çabasındadır, bu nedenle 

kendisi için avantajlı bir noktayı seçer ve hizmet sunar.  

YerleĢme sınırının belirlenmesinde ise tüketici davranıĢları belirleyicidir. Birey, 

Christaller teorisinde olduğu gibi, aynı hizmeti sunan merkezlerden kendisine en 

yakını tercih eder ve bu Ģekilde kendisi için merkeze uygun uzaklıkta yer alır. Bunun 

dıĢında Lösch, Christaller‘dan farklı olarak firma üzerinden de yerleĢme/ kent 

sınırını incelemiĢtir. Lösch, bu noktada tüketici taleplerinden yola çıkarak firmanın 

karĢılayabileceği toplam talebi hesaplamıĢ ve bunu yerleĢmeye yansıtarak da 

firmanın kârının maksimum olduğu sınırın incelediği yerleĢmelerde geçerli 

olduğunu belirtmiĢtir.  (Mulligan ve diğ, 2012), (Dicken ve Llyod, 1990).  

YerleĢme organizasyonunda birey ve firma etkilerini açıklayan Lösh teorisi yeni bir 

merkezin oluĢması konusuna değinmemiĢtir. Bu nedenle bu teori Christaller teorisi 

gibi statik bir yapıya sahiptir. 

2.2. Çağdaş Teoriler 

Klasik kuramın aksayan yönlerini düzeltmeye çalıĢan neo klasik kuram 1960‘lı 

yıllarda zayıflamaya baĢlamıĢtır. Dengeli kalkınmayı sağlamaya çalıĢan devletin 

ekonomideki rolü giderek zayıflamıĢ ve özel sektör ekonomide etkin bir konuma, 

klasik ekonomideki gibi, gelmiĢtir.  

Neo klasik dönemden çağdaĢ döneme geçildiğinde ekonomideki değiĢimin yanında 

mekânın değiĢimi dolayısıyla mekândan kaynaklanan teorilerin değiĢimi de söz 

konusu olmuĢtur. 

Kademelenme teorilerinin de değiĢtiği bu dönemde birçok çalıĢma yapılmıĢ ve 

teoriler ortaya konulmuĢtur. Bu teorilerden ilki 1974 yılında Henderson tarafından 

ortaya konulmuĢtur. Daha sonra Stiglitz (1977), Wilson (1987), Hobson (1987), 

Abdel- Rahman (1988), Rivera Batiz (1988), Fujita (1990) ve Krugman, (1994-96) 

tarafından çalıĢmalar yapılmıĢtır (Rahman, 2003). 

Bu çalıĢmalardan Henderson‘un çalıĢması,  neo klasik dönemde ortaya konulan 

teorilerin ilk defa geliĢtirilerek çağdaĢ yaklaĢım kapsamında ele alındığı bir 

çalıĢmadır (Krugman, 1994). Bu nedenle neo klasik teoriler ile çağdaĢ teoriler 

arasındaki köprü mahiyetinde olması nedeni ile önemlidir. 
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Diğer önemli bir teori de Krugman tarafından ortaya konulmuĢtur. Yeni ekonomik 

coğrafya akımının kurucularından olan Krugman‘ın oluĢturduğu bu teori çağdaĢ 

kademelenme teorilerinin sonuncusudur.  

2.2.1. Henderson Teorisi 

Kent türlerine ve büyüklüklerin yönelik analiz ve değerlendirmelerde bulunan 

Henderson, kademelenme ile ilgili teorisini 1974 yılında ―The Sizes and Types of 

Cities‖ ismi ile yayınladığı çalıĢması ile ortaya koymuĢtur.  

Henderson, teorisinde kentte yaĢayan halkın refahı ile kent büyüklüğü arasındaki bir 

iliĢkiden bahseder. Bu iliĢki çerçevesinde kent kendisi için ideal bir büyüklüğe ve 

yaĢayanlar herkes için aynı olan, ideal refah seviyesine ulaĢır. Kentlerin kendileri 

için ideal büyüklükleri ise kentte yer alan firmaların üretim türlerine göre değiĢir 

(Krugman, 1996). 

Neo klasik teorilere eleĢtirel bakıĢla oluĢturulan bu çalıĢmada Henderson, neo klasik 

teorilerin eksik yönü olan mikro ekonomik bakıĢ açısını geliĢtirmiĢ ve ekonominin/ 

pazar güçlerinin kenti nasıl Ģekillendirdiklerini, kent büyüklüğünü nasıl 

etkilediklerini sorgulamıĢtır (Henderson, 1974). 

Sorgulama temelde 4 baĢlık altında yapılmıĢtır (Henderson, 1974);  

1. Ekonominin neden kenti vardır? 

2. Kent büyüklüğünü ne sınırlar? 

3. Kent büyüklüğü neden değiĢir? 

4. Üretim ve tüketim yapısının oluĢturduğu kent büyüklüğü en uygun mudur? 

Sorgulanan baĢlıklar incelendiğinde Henderson‘un teorisini geliĢtirmede üretim, 

tüketim, kent büyüklüğü ve ekonomi gibi kavramlar ile ilgilendiği görülmektedir. 

Henderson bu sorgulamalar kapsamında yaptığı incelemeler ile kentlerdeki 

merkezlerin oluĢumunu, bu merkezin etki alanı ile oluĢan kentin sınırını (ideal 

büyüklüğü) ve yeni kent oluĢumu aĢamalarından oluĢan ile teorisini oluĢturmuĢtur.  

Henderson‘a göre yerleĢmelerde iki farklı ekonomik güç vardır ve bu iki güç 

arasındaki gerilimin dengeye geldiği nokta ideal kent büyüklüğünü oluĢturur 

(Krugman, 1994); 

 Merkezcil Kuvvet: Ekonomik açıdan olumlu bir etkiye sahip olan merkezcil 

kuvvet ölçek ekonomileri kapsamında firmaların yığılmasını sağlar. Bu 

yığılma yapısı Henderson yaklaĢımında merkezi iĢ alanı olarak ortaya 

çıkmakta ve kente hizmet eden merkezi oluĢturmaktadır.  

 Merkezkaç Kuvvet: Ekonomik açıdan olumsuz olan bu yapı kentte 

yaĢamanın maliyetlerini kapsamaktadır. Henderson yaklaĢımında merkezi 

iĢ alanında çalıĢanların iĢe gidiĢ- geliĢ harcamaları ve arsa maliyetleri ile 

firmaların hammadde ve ürün taĢıma maliyetleri bu kapsamda alınmıĢtır.  

Bahsedilen güçlerden ilki firmaların yer seçimi ile ilgilidir. Firmalar, neo klasik 

teorilerde olduğu gibi, kendileri için avantajlı bir noktada yer seçer, ayrıca neo 

klasik teorilerden farklı olarak Henderson‘a göre firmanın yer seçiminde ölçek 

ekonomileri kapsamında diğer firmaların bulunduğu noktalarda önemli olmaktadır. 

Bu kapsamda firmalar bir noktada yığılarak merkezi oluĢtururlar. 
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Bu teorideki varsayımlardan birisi yerleĢmede yaĢayanların hem bu merkezde 

çalıĢması hem de bu merkezden tüketim ihtiyaçlarını karĢılamasıdır. YaĢayanlar,  

çalıĢan olarak iĢe gidiĢ/ geliĢ maliyetlerini, yaĢayan olarak konut/arsa maliyetlerini 

ve tüketici olarak da ürüne eriĢim maliyetlerini azaltma amacındadır. Merkezkaç 

kuvvet içerisinde yer alan bu amaç kapsamında bireyler kendileri için ideal noktayı 

seçerler.  

Henderson teorisinde merkez dinamik bir yapıda olan merkezde yer alan firma 

sayıları, firma kararlarına bağlı olarak, artmakta, mevcut firmalar büyümektedir. Bu 

kapsamda merkezde çalıĢan sayısı artmakta dolayısıyla kent büyümektedir. Kent bu 

büyüme ile yaĢayanların refah seviyesine ulaĢtığı ideal büyüklüğe eriĢir. Bu 

noktadan sonra kentin büyümesi özellikle ulaĢım maliyetlerini arttırması nedeni ile 

refah seviyesinin düĢmesine neden olur. 

Bu noktada, daha önce belirtildiği gibi, kentin ideal büyüklüğe eriĢmesi kentin 

merkezinde yer alan firmaların türlerine göre değiĢmesi önemli olmaktadır. 

(Krugman, 1996). 

 

 
Resim 3: Kent büyüklüğü ve refah arasındaki iliĢki (Kaynak: Krugman, 1996) 

ġekilde de görüldüğü gibi ortak bir refah seviyesi vardır ancak finans kentinde 

yaĢayanlar bu seviyeye daha büyük bir kentte sahip olurken tekstil kentinde 

yaĢayanlar daha küçük bir kentte yaĢayarak sahip olmaktadırlar. Bunun en temel 

nedeni finans kentinde iĢçi ücretlerinin yüksek olması dolayısıyla daha fazla 

maliyete katlanılabilmesidir.  

Ġdeal kent büyüklüğüne eriĢilmesinin ardından yeni kentlerin/ merkezlerin oluĢumu 

bir soru olarak kalmaktadır. Henderson bu konuda neo klasik teorisyenler gibi 

durağan bir yerleĢme düzeni yerine dinamik bir düzeni ele almıĢ ve yeni kent 

oluĢumuna teorisinde yer vermiĢtir. Henderson‘a göre yeni kent oluĢumu tamamen 

firmaya bağlıdır. Kentin ideal büyüklüğü aĢması firmanın maliyetlerini (özellikle 

çalıĢan bulamama) de arttıracaktır ve firmanın kâr oranı düĢecektir, bu durumda 

firma daha yüksek kâr elde etmek için kentin dıĢında yeni bir üretim noktası seçer. 

Firmanın bu noktada yer seçmesi ile ölçek ekonomileri kapsamında diğer firmalar 

da bu noktaya yoğunlaĢır ve merkez oluĢur. Merkez ise etki alanını oluĢturarak kenti 

meydana getirir (Henderson, 1974).   
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Henderson çalıĢmasında kentler arasında kademelenmeyi oluĢturan merkez 

fonksiyonu ve kent büyüklüğü ile ilgilenirken merkez fonksiyonlarını homojen/ tek 

bir yapıda kabul ederek merkezler arası bir hiyerarĢiden bahsetmemektedir. 

2.2.2. Krugman 

Yeni ekonomik coğrafya kuramının kurucularından olan Krugman ekonominin 

coğrafya ile kesiĢmesi ile oluĢan kademelenme teorieri kapsamında inceleme 

yaparak yaĢadığı dönemin ekonomik özelliklerini yansıtan kademelenme teorisini 

1996 yılında oluĢturmuĢtur. Bu teori aynı zamanda Krugman‘ın birlikte çalıĢtığı 

Fujita tarafından da desteklenmiĢtir. 

Krugman (1996) ortaya koyduğu teorinin amacını ―Confronting the Mystery of 

Urban Hierarchy” baĢlıklı çalıĢmasında Ģu Ģekilde belirtmiĢtir; ―Bu modelin amacı 

dinamik bir süreç içerisinde kent kademelenmesinin nasıl gerçekleştiğini 

göstermektir. Christaller ve Lösch‟ün ortaya koydukları yaklaşımlar kenti durağan 

bir yapıda ele almakta ve bu yaklaşımlar gerçekte dinamik olan kentler için eksik 

kalmaktadır”. Ayrıca neo klasik yaklaĢımın eksik yönü olan mikro ekonomik 

dinamikler, Henderson teorisinde olduğu gibi bu teoride da ele alınmıĢtır. 

Modelde ilk olarak kentin nasıl oluĢtuğuna daha sonra ise bu kentlerin 

kademelenmesine yönelik açıklamalar yapılmıĢtır. Kentlerin oluĢumu ve ideal 

sınırlarına eriĢme süreci Henderson teorisiyle, kademelenmenin oluĢması ise 

Christaller ve Lösch teorileri ile paralellik göstermektedir. 

Krugman teorisini oluĢturduğu kent modelini ortaya koyarken kentin düze bir aks 

üzerinde büyüdüğünü ve üretilen ürünlerin yine aynı kentte tüketildiği izole bir 

yapıdan bahsetmektedir. Kentin tamamı tarım alanı üzerinde kuruludur ve bu 

alanlardan elde edilen ürünler kentte üretim yapan firmalar tarafından iĢlenerek yine 

kente dağıtılır (Fujita ve diğ. 1998). 

 

  
Resim 3: Krugman kent modeli (Kaynak: Krugman, 1996) 

Kentte üretim yapan firmalar, kentin tümünün aynı tarımsal özelliğe sahip 

olmasından dolayı bu alanlardan en fazla yararlanmak amacı ile merkezde yer 

seçerler. Nitekim ürün ve üretim kapsamında homojen bir alanda firmaların temel 

maliyet faktörü ulaĢımdır. Firmalar bu noktada Henderson teorisinde olduğu gibi 

ölçek ekonomileri kapsamında bir arada bulunurlar ve tek merkezli bir yapı oluĢur. 

Modelde firmaların harcamaları ürünü üretme ve üretilen ürünü tüketiciye 

ulaĢtırmadır (Krugman, 1996). 

Krugman kentin ilk oluĢumda ortaya çıkan firmaların oluĢturduğu kent merkezini 

―seviye 1‖ olarak nitelendirir. Seviye 1‘i oluĢturan firmaların üretiminin artması 

kentin büyümesine neden olmaktadır. Bu büyüme devam ederek ideal kent sınırına 

ulaĢır. Kentin ideal büyüklüğü Henderson‘da refahın en yüksek olduğu noktada 

iken, Krugman‘da firmanın kârının maksimum olduğu noktadadır. Resim 3‘de 
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görüldüğü gibi A ve B noktaları firma için kentin ideal büyüklüğünün sınırlarıdır 

(Krugman, 1996).  

Kentin ideal büyüklüğüne ulaĢmasının ardından yeni merkezlerin/ kentlerin 

oluĢumun nasıl devam ettiği sorusuna, Krugman tekrar firma üzerinden cevap verir. 

Krugman‘a göre seviye 1‘de yer alan firma daha kârlı gördüğü durumda kentin 

dıĢındaki bir noktada (A ve B‘nin dıĢında) yeni üretim tesisi oluĢturur ve kentin ilk 

oluĢumunda olduğu gibi merkez ve kent oluĢur (Krugman, 1996). 

Kent merkezlerinin kademelenmesi konusunda ise Krugman, Christaller ve Lösch 

teorileri ile benzer bir yöntem izler. Ancak burada yine firma baskın öğedir ki eğer 

firma daha kârlı gördüğünde mevcut üretim sistemine baĢka ürünlerin de üretimini 

ekleyerek daha fazla hizmet sağlar ve bu yapı içerisinde bulunduğu merkezin 

kademesini arttırır. Bu sistem bu Ģekilde devam ederek kademelenmeyi oluĢturur 

(Krugman, 1996). Ancak bu kademelenmenin en son seviyesinin ne olduğu 

konusunda ise Krugman‘ın Christaller ve Lösch gibi K değerlerine benzer herhangi 

bir tespiti yoktur.        

3. Kademelenme Teorisinin Değişimi  

Bir önceki bölümde kademelenme teorisinin ortaya çıkıĢı ve bu kapsamda farklı 

dönemlerde ortaya konulan çalıĢmalar incelendi. Bu çalıĢmaların farklı dönemlerde, 

özellikle farklı ekonomik yapıların geçerli olduğu dönemlerde, yapılması bu 

çalıĢmalar neticesinde oluĢturulan kademelenme teorilerinin de farklılaĢtırmıĢtır. 

Bu farklılaĢma temel anlamda ekonominin coğrafyaya farklı yansımaları sonucunda 

oluĢmuĢ dolayısıyla kademelenme teorileri neo klasik ve çağdaĢ (liberal)  ekonomik 

dönem özellikleri gösteren teoriler olarak iki bölümde incelenmiĢtir. 

Teoriler arasındaki farklılıklar üretici/firma ve tüketici/birey faktörlerinin teorinin 

oluĢumundaki etkisi kapsamında olmaktadır. Farklı dönemlerde, farklı bakıĢ açıları 

ile oluĢturulan teorilerde bahsedilen faktörlerin etkileri farklıdır. Bu farklılıklar 

kentlerin oluĢumu (merkezin ve merkezin etki alanının oluĢumu), kentlerin ideal 

sınırlara eriĢimi ve yeni kent (merkez ve etki alanı) oluĢumu gibi teorinin bütünün 

oluĢturan aĢamalarda görülmektedir. 

Bu kapsamda teorilerde hangi aĢamada hangi faktörün daha etkin olduğunu iliĢkin 

aĢağıdaki tablo elde edilmiĢtir: 

Tablo 1. Teoriyi oluĢturan aĢamalarda etkin olan faktörler 

 Kentin İlk 

Oluşumu 

Kentin İdeal Sınırına Ulaşması Yeni Kent 

Oluşumu 

Christaller (1933) Üretici3 Tüketici - 

Lösch (1940) Üretici Tüketici- tüketici talepleri 

kapsamında üretici 

- 

Henderson (1974) Üretici Üretici- Tüketici Üretici 

Krugman (1996) Üretici Üretici Üretici 

Kaynak:  ÇalıĢma kapsamında oluĢturulmuĢtur 

                                                 
3 Christaller, kuramında kentlerin ilk oluĢumuna değinmemiĢ ancak kentin merkezinde 

firmaların etkin olduğunu belirtmiĢtir 
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Tabloda yer alan tüm kademelenme teorileri ilk merkezin oluĢumunda firmaların/ 

üreticilerin etkin olduğu bir yapıdan bahsetmektedir. Nitekim merkezde yer alan 

firmaların pazar alanını oluĢturması ile kent oluĢur. Ancak bu aĢamada firmaların 

yer seçimine yönelik Henderson ve Krugman‘ın belirttiği ölçek ekonomisi 

kavramına Christaller ve Lösch‘de rastlanmamaktadır. Bu nedenle çağdaĢ dönem 

kapsamında incelenen teorilerde mikro ekonomik etkilerin neo klasik teorilere göre 

daha etkili olduğunu görmek mümkün.  

Kentin ideal sınırlara ulaĢması, sınırlarının belirlenmesi konusunda ise teoriler 

arasındaki farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Neo klasik teorilerde ürün almak için 

özellikle ulaĢım maliyetini en aza düĢürmek isteyen tüketici, aynı ürünü sağlayan 

merkezlerden kendisine en yakın olanı tercih eder ve bu Ģekilde merkezin etki alanı/ 

kentin ideal sınırı belirlenir. Bu kapsamında biraz dıĢında olarak Lösch kuramında 

tüketici talepleri doğrultusunda firmanın da sınırı belirlemede etkin olduğu 

görülmektedir. ÇağdaĢ teorilerde ise firmanın etkisi belirleyici rol oynamaktadır. 

Henderson‘da firma ile birlikte kentte hem tüketici olan hem de kent merkezinde 

çalıĢan olan bireyin etkisi ile ideal sınır belirlenirken Krugman‘ın ortaya koyduğu 

teoride firmanın kâr maksimizasyonuna göre sınır belirlenmektedir.  

Yeni kentin oluĢumu hakkında, statik bir yapıda olan Christaller ve Lösch teorileri 

herhangi bir modelden bahsetmemektedir. Henderson ve Krugman teorilerinde ise 

yeni kentin oluĢumu tamamen firmaya bağlıdır. Bu teorilerde kentin ideal sınırlarına 

ulaĢmasının firmanın kâr amacına bağlı olması gibi, firma kârlı gördüğünde kentin 

dıĢında yeni bir üretim alanı oluĢturarak merkez ve sonucunda kentin oluĢmasını 

sağlar. 

Açıklamalar dâhilinde neo klasik teoriler ile çağdaĢ teoriler arasında, teorilerde öne 

çıkan faktörlerin değiĢtiği görülmektedir. Dengeli bir ekonomik modelin olduğu neo 

klasik sistem kapsamında olan kademelenme teorileri daha çok tüketici dolayısıyla 

talep odaklı bir sisteme sahiptir. Ürün ve hizmetlerin dengeli dağıldığı coğrafyada, 

bu ürün ve hizmetlerin etki/ pazar alanı tüketicinin maliyetleri gözeterek ortaya 

koyduğu seçime bağlıdır. Liberal bir ekonomik yapının hâkim olduğu çağdaĢ 

teorilerde ise firma dolayısıyla arz talepli bir modelin geçerli olduğu görülmektedir. 

Özellikle Krugman teorisinde tüm aĢamalarda firmanın etkin olması liberal 

ekonominin bu teorideki etkisini göstermektedir. Bu yapı klasik teorinin ortaya 

koyduğu arzın yeterli talebi bulacağı öngörüsü ile paralellik göstermektedir. 

4. Değerlendirme  

Ekonomi mekânı, yerleĢme düzenini etkileyen önemli faktörlerden birisidir. Bu 

nedenle ekonomide yaĢanan değiĢim mekânı ve dolayısıyla mekân yolu ile üretilen 

teorileri de etkilemektedir.  

Ekonominin mekânı etkilemesinin bir örneği olan kademelenme teorileri de 

ekonominin değiĢiminden etkilenmektedir. Farklı ekonomik temeller üzerine kurulu 

olan neo klasik ve çağdaĢ (liberal) dönemlerde üretilen kademelenme teorileri 

incelendiğinde bu değiĢim görülmektedir. 

Neo klasik dönemde ortaya konulan ve kademelenme teorilerinin ilkleri olan 

Christaller ve Löcsh teorileri ile çağdaĢ dönemde ortaya konulan Henderson ve 

Krugman teorileri varsayımları, etkenleri ve sonuçları bakımından farklılaĢmaktadır. 
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Bu farklılaĢmalardan en önemlisi yerleĢmeler arası kademelenmenin oluĢmasında 

etkin olan tüketici ve üretici etkenleri kapsamındadır. Merkezlerin oluĢmasında, 

yerleĢme sınırının belirlenmesinde ve yeni yerleĢmelerin oluĢmasında etkin olan 

faktörler değiĢen kademelenme kuramlarında farklılaĢmaktadır. 

Neo klasik kuramlar, tüm hizmetlerin dengeli dağıldığının varsayıldığı 

yerleĢmelerde tüketici kararlarının yerleĢme düzenini/ kademelenmeyi üretici 

kararlarından daha fazla etkilediklerini belirtmektedir. Ancak çağdaĢ kuramlara 

gelindiğinde ise firma kararlarının daha etkin olduğu görülmektedir. Özellikle 

Krugman‘ın çalıĢmasında liberal ekonomin teorideki etkisi, firma kararlarının 

yerleĢme düzenini oluĢturan tüm kademelerde belirleyici olmasıyla açık bir Ģekilde 

görülmektedir. 
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Öz: Üretim, ulaşım, iletişim ve bilişim teknolojilerindeki ilerlemeler, tüketim, zaman ve mekân 

anlayışında önemli değişimler yaratmıştır. İnsan, para, sermaye ve mal artık mekân ve kurulu 

yapılar açısından daha hareketliler ve fiili ya da sanal olarak daha hızlı yer değiştirebiliyor. 21. 

yy‟da daha da yoğunlaşan, hız, rekabet ve birliktelik içeren küreselleşme ve kentleşme 

dinamikleri, kentleri alışılmışın dışında dönüştürmeye başlamıştır. Farklı birçok faktörün de 

etkisiyle dönüşen bazı kentler, nüfus ve alan olarak yönetsel ve hizmet ölçeği olarak belirlenmiş 

sınırları aşarak bölgesel nitelik kazanmışlardır. Bu bildiride öncelikle “kent-bölge” kavramına 

açıklık getirilerek, kent-bölgelerin özellikleri incelenmektedir. Ayrıca 6360 sayılı kanun ve bu 

kanunla sınırları il düzeyine eşitlenen büyükşehirlerin kent-bölge olma potansiyelleri 

değerlendirilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kent-Bölge, BüyükĢehir, 6360 Sayılı Kanun, KentleĢme. 

 

Abstract: Enhancements in production, transportation, communication and information 

tecnologies have caused important changes in the understanding of consumption, time and 

space. Labor, money, capital and commodities are highly mobile spatially and structurally today 

and it can phyically or virtually move much faster than before. The dynamics of speed, 

competition and interdependency intesified in 21th Century have transformed urban areas in an 

unconventional way. Some cities being transformed by many different factors have overgrown in 

terms of population and land area beyond their city limits determined by administrative and 

service scales and have become urban regions. This study aims to shed some light on “urban 

regions” and discuss their characteristics. Besides, the study evaluates the new law numbered 

6360 and the potential of the new 30 metropolitan cities with city limits enlarged to equal 

provincial limits by the new law to become an urban region.  
Keywords: Urban-Region, Metropolitan City, Law Numbered 6360, Urbanization.  
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Giriş 

Son yıllarda herhangi bir konuda değiĢimden söz edildiğinde, bunun en önemli 

biçimi ya da baĢ aktörü küreselleĢme olarak belirtilmektedir. Kapitalizmin geliĢimi 

ve dönüĢümü ile küreselleĢme iç içe geçmiĢ ve kol kola ilerleyen süreçlerdir. 

Lefebvre (1991) özellikle mekânla ilgili dönüĢümlerden kapitalizmi sorumlu 

tutmuĢtur. Mekânı, kapitalizmin kendi iç çeliĢkilerini azaltmakta ve kendini 

geliĢtirmekte kullandığı bir araç olarak görmüĢtür. Kapitalizmin mekânı sürekli 

yeniden ürettiğini ve kapitalizmin değiĢen taleplerine göre biçimlendirdiğini 

belirtmiĢtir. Giddens‘ın toplumsal yapılandırma (social structuration) düĢüncesini 

Lefebvre‘nin yaklaĢımı ile birleĢtirerek, alana daha uygulanabilir sosyomekânsal 

yaklaĢımı ortaya koyan Gottdiener‘e (1994: 71; 1985) göre ise çok-merkezli kentsel-

metropoliten bölgeler artık kentsel çalıĢmaların ana temasıdır ve mekânın toplumsal 

olarak üretimi ve bu konudaki mücadele, güncel kentsel analizin vazgeçilmez bir 

öğesidir (Gottdiener, 1994: 19). Bu bölgelerin ayırıcı özelliği, eski kent merkezinin 

bazı iĢlevlerini yeni kent merkezlerine aktarması ve farklı merkezlerin değiĢik 

alanlarda uzmanlaĢmasıdır. Metropoliten büyüme ve ortaya çıkan yeni metropol 

biçimlerini açıklayan temel yapısal değiĢimler ise; küresel ĢirketleĢmenin 

yaygınlaĢması, devlet müdahalesi ve bilgi teknolojileri temelli üretime geçiĢtir. 

Özellikle son 60 yılda yaĢanan hızlı değiĢimler kentsel yönetim sistemlerini 

değiĢime zorlamıĢtır. Gottdiener (1994) kentsel mekânların bölgesel, ulusal ve 

küresel ölçekte ele alınması gerektiğini; mekansal-kentsel büyümeyi genelde yerel 

ve ulusal yönetimlerin, emlakçıların, müteahhitlerin, sigorta ve finans Ģirketlerinin 

vb. Ģekillendirdiğini belirtir. Bu süreçte, en azından sermaye açısından bir ölçek 

olarak ulus-devletin eski önemini kaybettiği ve dünyanın tek bir mekân gibi 

algılanmaya baĢlandığı genel olarak kabul edilmektedir. Ancak Sassen, ulusal 

sınırların ortadan kalkıyor olmasının ve tek küresel bir mekân algılayıĢının, ―küresel 

ekonominin uzay boĢluğunda yüzdüğü‖ algısına yol açmaması gerektiğini belirtir 

(Yavuzçehre, 2011: 296). Mekânın sınırları değiĢebilir, ama bundan dolayı önemi 

azalmayacaktır. Sermayenin akıĢkanlığı uluslararası bir özellik taĢıdığından, küresel 

kapitalizmin iĢleyiĢindeki odak noktaları artık küresel kentlerdir (Ergun, Gül ve 

Sallan Gül, 2013).  

Tüm bunlar mekânsal, yönetsel vb. sınırların belirginsizleĢtiğini ve yeni sınırların 

farklı dinamiklere göre Ģekil aldığını da göstermektedir. Sosyal bilimler ve yönetim 

bilimleri literatüründe ―ölçek‖ sorunu olarak tartıĢılan bu konu, fen bilimlerinde 

―quantum fiziği‖, felsefede ise ―postmodernizm‖ tartıĢmalarıyla örtüĢen bir yapı 

göstermektedir (Yılmaz, 2008: 156). Bu bağlamda kentlerin sadece fiziksel olarak 

büyümesi nedeniyle değil, aynı zamanda etkileĢim alanının geniĢlemesi sonucunda 

literatüre girmiĢ olan ―kent-bölge‖ incelenmesi gereken bir konu olarak karĢımıza 

çıkmaktadır. KüreselleĢme olgusuyla birlikte kent hizmetlerinin sunumunda, kent 

yönetimlerinin görev ve hizmet anlayıĢlarında yaĢanan değiĢim ve giderek önem 

kazanan yerelleĢme de bunda önemli rol oynamıĢtır. Bu süreçte kentlerin ölçeklerine 

ve yönetim yapılarına iliĢkin pek çok müdahale olmuĢtur (Canpolat, 2010: 79). Bu 

bağlamda bu çalıĢma ―kent-bölge‖ kavramına ve kent-bölgelerin özelliklerine 

açıklık getirmeyi denemektedir. Ayrıca, büyükĢehir yönetim ölçeğini yeniden 

belirleyen 6360 sayılı kanun ele alınarak, bu çerçevede büyükĢehirlerin kent-bölge 

olma potansiyelleri değerlendirilmektedir. 
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1. Küresel ve Ulusal Düzeyde Yaşanan Değişimler Paralelinde Mekânsal 

Sınırlara Tepki Olarak: Kent-Bölge 

Özellikle 20. yy‘ın ikinci yarısından itibaren, gerek nüfus artıĢlarının gerekse 

savaĢlar ve dönemin konjonktürü nedeniyle yaĢanan göçlerle kentlerin ölçeğine ve 

yerel yönetim modellerine ciddi müdahaleler yapılmıĢtır (Güven, 1982). Council of 

Europe (1995) bu müdahaleleri dört ana baĢlıkta gruplandırmıĢtır. Bunlar:  

i. Yapısal Düzenlemeler: Ölçek ekonomileri ve etkinlik kriterini gözeten birleĢtirme 

yöntemleri kullanarak belediyelerin sayısını azaltmaya yönelik düzenlemelerdir. 

ii. Teknik Düzenlemeler: Belediyelerin temel yapısını koruyarak, kaynakların ortak 

kullanımını sağlayabilmek için belediyeler arası iĢbirliğini sağlayıcı ve görevlerin 

kademeli bir Ģekilde dağıtılmasına yönelik düzenlemelerdir. 

iii. Parasal Transferler: Belediyelerin yüklendikleri yeni görevler için merkezi 

idareden kaynak transferi sağlayan düzenlemelerdir. 

iv. Merkeziyetçilik Yoluyla Düzenlemeler: Bazı yerel yönetim faaliyetlerinin 

bölgesel veya merkezi otoritelere devredilmesine yönelik düzenlemedir. 

Bu düzenlemelerden hangisinin ya da hangilerinin kullanılmasının uygun olacağı ise 

uygulama alanın fiziksel yapısı ve geliĢme yönü ile demografik, coğrafi Ģartlar, 

ekonomik geliĢmiĢlik, sosyo-kültürel durumlara göre değiĢiklik gösterebilecektir.  

Kentsel alanlarda yapılacak ölçek çalıĢmaları, yerel yönetimler için uygun yönetim 

ve hizmet ölçeklerinin saptanması açısından da önemlidir. Bu bağlamda; bölge, alt 

bölge, metropoliten bölge ve metropoliten alan büyük kent bütünü kavramlarının 

tanımlanması, gerek planlama gerekse uygulama süreçlerinde bütünlüğü ve uyumu 

sağlayabilmek adına önemlidir (Bilsel ve Bilsel, 1996: 1). ―Ulusal yerel birim‖ 

olarak kentlerden beklenen; bilgi toplumunun gerektirdiği nitelikteki hizmetleri 

vatandaĢlara sunabilmesi ve kentsel yaĢam kalitesini karĢılaĢtırılabilir ölçüde üstün 

hale getirmesidir. ―Uluslararası yerel birim‖ olarak kentten beklenen ise; ülkeler 

arasındaki rekabet gücünü arttırabilecek ve sürdürülebilir kılacak özelliklere sahip 

olmasıdır. Ulusal ölçekte ―kent-bölge‖ coğrafi yakınlık ve iĢlevsel bağları sayesinde 

bölgenin belli becerilerini ön plana çıkarabilecek ve belki de oluĢturacağı gücün 

etkisiyle o alanı küresel kent özelliklerine kavuĢturabilecektir. Bu iki amaç içinde 

öncelikli olan ise yerel yönetimlerin; hizmet sunmakla sorumlu olduğu ve sunduğu 

hizmetlerin etki ettiği alanların saptanmasıdır. Bu durum ―kent-bölge‖ ölçeği için de 

geçerlidir. Ancak, ―kent-bölge‖ ölçeği içerisinde yetki-görev paylaĢımı ya da 

yönetim modelleri üzerine tartıĢmanın sağlıklı bir Ģekilde yürütülebilmesi, öncelikle 

―kent-bölge‖ ölçeğinin ne olduğunun anlaĢılmasına bağlıdır. 

1.1. Kent-Bölge Nedir? 

Bazı kaynaklarda ―metropoliten alan‖ ile ―kent-bölge‖ kavramı eĢ anlamlı olarak 

kullanılmaktadır. Ancak Tekeli bu ayırımı daha net yapmaktadır. Tekeli‘ye (2004) 

göre metropoliten yerleĢme alanları, metropoliten bir anakent ile onun etrafında yer 

alan merkeze bağımlı uydu kentlerden oluĢur. Uydu kentler ekonomik iĢlevler 

açısından merkez anakentin kontrolü ya da etkisi altında, anakentin devamı Ģeklinde 

oluĢmuĢ kentsel yerleĢimlerdir. Anakent merkezi özellikle ekonomik açıdan egemen 

olmaya devam eder. Metropoliten alanlarda yer yer yeĢil ya da kırsal alanlar da yer 
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alabilir (Ergun, Gül ve Sallan Gül, 2013). Kent-bölge ise merkez kente bağlı 

olmayan, kendi baĢına kent hatta anakent özelliği taĢıyan birbirleriyle bir ölçüye 

kadar bağlı kentsel yerleĢimlerden oluĢur. Kent-bölgelerdeki ekonomik bağlılıkları 

esnek üretime geçiĢ süreci hızlandırmıĢtır. Ancak kent-bölgenin geliĢimi için 

bölgesel iç bütünlük olmalıdır (Tekeli, 2004: 73-89). Hangi tür iliĢkilerin, ne 

yoğunluktan sonra bölgesel bütünlüğü sağladığının kabul edileceği ise tartıĢmalıdır.  

―Kent-bölgeler‖, her ülke koĢullarında farklı bileĢimlerden oluĢabilmekte ve 

hinterlandı ile birlikte çok farklı özelliklere, dinamiklere, iĢlev ve amaçlara sahip 

olabilmektedir. Bu nedenle de farklı bir Ģekilde yönetilmesi ve değerlendirilmesi 

gerekebilir. Bu nedenle de ―kent-bölge‖ için genel geçer bir model sunmak kolay 

olmadığı gibi doğru da olmayacaktır. Ancak oluĢmuĢ ―kent-bölgeler‖ incelenerek 

farklı ve benzer yanları saptanarak bazı genel-ortak özellikler belirlenebilir. 

Rodriguez-Pose (2008: 1025); ―kent-bölge‖ kavramını; yarı kentleĢmiĢ ve kırsal 

hinterlandı ile iĢlevsel bağları oluĢmuĢ ve kalkınma politikaları açısından da yeterli 

bir büyüklük olarak kabul edilen alanlar olarak tanımlar. Kendisi farklı 

tanımlamalara da yer verir. Tewdwr-Jones ve McNeill‘in (2000) tanımlamasına göre 

―kent-bölgeler‖ kamu politikası üretme ve yönetmenin stratejik ve politik bir 

aĢamasıdır. ―Kent-bölge‖ tek bir yerel yönetim biriminin yönetsel sınırlarını aĢan, 

kentsel ve yarı-kentsel hinterlandını da içeren bir alandır. Davoudi‘ye (2003) göre 

―kent-bölge‖ kavramı, sadece kent ve hinterlandını değil; kent üzerinde ekonomik, 

sosyal ve kültürel olarak baskısının hissedildiği tüm alanı kapsamaktadır. Hildreth 

ve Clark‘ın (2005) tanımına göre ise ―kent-bölge‖; kent ile kentin önemli ölçüde 

iliĢki kurduğu ekonomik, sosyal ve çevresel hinterlandından oluĢmaktadır. Homojen 

ve sınırları net olmasa da ―kent-bölge‖, yaĢam, iĢ yeri, iĢe giderken alınan mesafe, 

alıĢveriĢ, boĢ zaman aktiviteleri, yatırımcılar için ekonomik aktivite alanı, üretici ve 

tüketicinin buluĢtuğu; ekonomik, çevresel ve sosyal bağlılıkların oluĢtuğu; komĢu 

kent, kasaba ve hinterlandı ile bir bütün oluĢturmuĢ kentsel bölgedir. 

Bu tanımlamalardan yola çıkarak kent-bölgelerin, bir takım iliĢkisel ve iĢlevsel ağ 

bağlardan oluĢtuğu söylenebilir. Bu durumda ne tür ve ne yoğunluktaki iliĢkisel 

ve/veya iĢlevsel bağların kent-bölge oluĢumunda bulunduğu sorusunun cevabı önem 

taĢımaktadır. Rodriguez-Pose‘e (2008) göre kent-bölgelerin oluĢumunda yerel 

birimlerin aralarında; ekonomik bağlar, konut piyasasında var olan bağ, iĢ için 

oluĢan günlük ulaĢım ağı, pazarlama ve perakendecilik hareketleri gibi bağlar 

gerekmektedir (Rodriguez-Pose, 2008: 1027). Olması gereken bağlar bunlarla sınırlı 

değildir. Bunun en önemli nedeni, her kent ve hinterlandının kendi özel dinamik, 

sosyal, demografik, coğrafi yapılarına göre iliĢkilerin ve yoğunluklarının değiĢip, 

çeĢitlenmesidir. Kentlerin ve çevresinin nasıl bir büyüme seyri gösterdiği de 

önemlidir. Çünkü büyüme Ģekilleri coğrafi, tarihsel, kültürel iliĢkilere, yerleĢiklerin 

hareketliliğine-ekonomik durumuna, iĢ hacmi ve göç kapasitesine, ulaĢım 

koridorlarının varlığı, yoğunluğu ve niteliğine farklılık gösterecek ve bu da kent-

bölge oluĢturabilme kapasitelerini etkileyecektir. 

1.2. Kent-Bölge Oluşumu 

Sürekli ve çizgisel olarak akan giden zaman içerisinde süregiden bir kentleĢme 

olduğunu varsayarsak, zaman içinde kente bakıĢ açısında pek çok değiĢim yaĢandığı 

görülür. KentleĢmenin bu evrilen niteliği nedeniyle yeni kavramsallaĢtırma 
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çalıĢmaları olması ve yeniden incelemeye gereksinim duyulması kaçınılmazdır 

(Tekeli; 2011: 231-244). UlaĢım, iletiĢim, biliĢim teknolojilerindeki geliĢmeler 

paralelinde insanların coğrafi, fiziksel ve mekânsal pek çok sınırlılıkları azalmıĢ ve 

hareketliliği artmıĢtır. Toplu ve özel ulaĢım araçlarının yaygınlaĢması metropoldeki 

farklı mekân ve faaliyetlerin bütünleĢmesini sağlayarak içsel dalgalanmaları 

katlanabilir zaman-mekân iliĢkisi içerisinde düzene sokmuĢtur (Tosun, 2013: 41). 

Üretim, tüketim ve yerleĢim pratiklerindeki değiĢimlere paralel olarak, kentler daha 

geniĢ ekonomik ve sosyal fırsatlar sunmuĢ ve bu fırsatlardan yararlanmak için 

kırdan kente gerçekleĢen göç ve doğal nüfus artıĢı sonucu kentler büyümüĢtür (Akın, 

2011: 284). Artan sosyoekonomik refaha ve ulaĢım olanaklarındaki geliĢmelere de 

bağlı olarak daha önce kent merkezinde yaĢayanlar, kentin dıĢında daha yeĢil 

alanlarda yaĢamayı tercih etmeye baĢlamıĢlardır. KiĢilerin bu hareketliliği, 

kurumları bilgileri paylaĢmaya ve ortak karar verip hareket etmeye zorlamıĢtır. 

Bunun yanı sıra küreselleĢme ile birlikte kentlerin dünya sistemlerine 

eklemlenebilme kapasiteleri önem kazanmıĢtır. Bu nedenle de yerel-dinamik Ģartlar, 

koĢullar, kurumlar üzerindeki ilgi artmıĢtır (Tekeli, 2011: 121-131). Günümüzde 

artık kentler sadece nüfus büyüklüklerine göre değil, kapital yığılmalarına, kentin iç 

bütünleĢmesine ve dünya sistemleriyle entegrasyon kapasiteleri ve dinamiklerine 

göre de sınıflandırılmaktadır. Bu hızlı geliĢmeler, mekânlar arasında uzaklıkları 

önemsiz hale getirmiĢ ve kır-kent ayrımı da netliğini kaybetmeye baĢlayarak, pek 

çok kırsal alan bir anda kent alanların bir parçası durumuna gelmiĢtir.  

Kentsel alanlarda hem yoğunlaĢmalar hem de dağılmalar ya da yayılmalar 

gözlenebilmektedir (Akın, 2011: 284; Dowall ve Treffeisen, 1990; Gordon vd., 

1986). Bu süreçler bedeniyle zaman içerisinde tek merkezli kentlerden çok merkezli 

kentlere değiĢim yaĢanmıĢtır (Clark, 2003: 141). Çok merkezli kentleşme ya da 

metropolleşme; eski kent merkezinin önemini büyük ölçüde korumaya devam ettiği 

bir kentte, çeperlerde çok iĢlevli yeni kent merkezlerinin ortaya çıkması sürecidir. 

Çok merkezliliğe geçiĢ, kent merkezinin artık çok büyüyen kentin ihtiyaçlarını tek 

baĢına karĢılayamamasının, artan iletiĢim ve ulaĢım olanaklarının ve banliyöleĢme 

ya da yörekentleĢme ve orta ve üst sınıf üyelerinin kentin çeperlerine göç etmesinin 

bir sonucu olarak gerçekleĢmiĢtir (Höjer, Gullberg ve Pettersson, 2011: 41). Bu 

Ģekilde ortaya çıkan mekânsal düzen, tek bir baskın merkez yerine alt merkezleri de 

devreye sokmuĢtur (Dökmeci ve Berköz, 1994). Kent-bölge alanının çok merkezli 

olması gerektiği genel kabulünden yola çıkarak, bu noktada incelenmesi gereken 

ikinci önemli konu; birden fazla merkezden oluĢan kentsel bölgelerde iliĢkilerin 

biçimsel ya da iĢlevsel bağları da içerip içermediğidir.  

Kentsel büyüme ya da yayılma sürecinde önce kentlerin çeperlerine sıçramalı olarak 

gerçekleĢen geliĢim sürecinin oluĢturduğu desantralize olmuĢ kent formu oluĢur 

(ġekil1‘deki a modeli gibi). Sonrasında boĢ kalan alanlar dolarken oluĢan geliĢim 

yönü, farklı modellerden bahsedilmesine neden olabilir (Sazak, 2002: 102). Zira 

çeperdeki küçük yerleĢimlerin geliĢerek yeni bir merkez haline gelmesiyle, kentsel 

alan geniĢleyecektir. Bu biçimde çeperdeki yeni kentlerin geliĢmesi ile oluĢacak 

kent bölgeleĢme olgusu biçimsel çok merkezli model tarifine uyacaktır (ġekil1-b 

modeli gibi). Bu Ģekilde olan sıçramalı bir büyüme modeli göz önüne alındığında; 

biçimsel olarak tek bir merkez ve çevresinde minik saçaklar dikkat çeker. Ancak 

aralarında iĢlevsel bir bağ oluĢması ile bu sıçrama daha sonrasında yağ lekesi 

Ģeklinde ana merkeze doğu büyüme ve kendinin merkez oluĢturma kapasitesini 
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ortaya çıkacaktır. Kendisi merkez kent olacak Ģekilde geliĢen bu saçaklar daha 

önceki ana merkezin yanında ikinci bir merkez yapısı oluĢturabilecek ve kentsel 

alanı çok merkezli yapacaktır. Aralarında bütünselliği sağlayabilecek iĢlevsel 

iliĢkilerin geliĢmesi ve süreklileĢmesi ile ―kent-bölge‖ oluĢumu tamamlanacaktır.  

AĢağıda Burger ve Meijers‘in (2011) yapmıĢ olduğu bir çalıĢmada yapısal ve 

iĢlevsel çok merkezli yapılaĢmalar incelenmiĢtir. Kent-bölgelerin farklı özellikler 

taĢıması da bu farklı iliĢkisel durumların varlığı ve yoğunluğuyla iliĢkilidir. 

AĢağıdaki ġekil 1‘de tek merkezli ve çok merkezli yapıların iĢlevsel ve biçimsel 

bağları anlatılmaktadır. 

 

Şekil-1. Çok merkezli alanlar ile tek merkezli alanların biçimsel ve iĢlevsel iliĢkileri (Kaynak: 

Burger ve Meijers, 2011: 1134) 

Tek bir merkez ve çevresinde uydu kent görüntüsü taĢıyan kentlerde, sıçramalı 

yayılarak büyüme görülmektedir. Bu anlamda da uydu kentlerin merkez kente 

bağımlılıkları söz konusudur. Bu kentler merkezin kendini geliĢtirmek amaçlı 

kullanabileceği bir hedef sıçrama noktaları olarak da görülebilir. Yani kentin 

büyüme ve geliĢme yönünü belirleyici rolleri vardır. Merkez kent doğal sınırlarına 

ulaĢtığı zaman, bu uydu kentleri de içine alarak metropol oluĢturma aĢamasına 

geçer. Bu oluĢumun baĢlangıç aĢamasında kent-bölge özelliği taĢıdığını söylemek 

güçtür. Daha çok büyüyen ya da metropolleĢen kent profili çizerler. Ancak bu 

Ģekilde oluĢan tek bir metropol de yeterli büyüklüğe ulaĢıp, gerekli iĢlevsel ağ-bağ 

iliĢkisi oluĢturarak kent-bölge özelliği gösterebilir. Ancak kendi baĢlarına da kentsel 

bir bütünlük oluĢturmuĢ, birden fazla merkez biçimsel açıdan çok merkezli bir 

alanda, iĢlevsel olarak da çok merkezli iliĢkilere sahipse ―kent-bölge‖ oluĢumundan 

bahsedilebilir. Bu noktada biçimsel çok merkezli alanlarda iĢlevsel bir ağ-bağ 

oluĢumu önem kazanmaktadır. ĠĢlevsel ağ-bağların iliĢkisi ġekil 2‘de verilmiĢtir. 
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Şekil-2. ĠĢlevsel Ağ-bağ ĠliĢkisi Olan ve Olmayan - Tek ve Çok Merkezli Kent Sistemleri 

(Kaynak: Burger ve Meijers, 2011: 1135) 

ġekil 2‘den; düzenli iliĢkiler ağı (ağ-bağı) olmayan tek ya da çok merkezli 

sistemlerin iĢlev kaybına uğradığı ve kent-bölge için gerekli bir kıstas olan kent-

bölgesel bütünlük görünümünden uzaklaĢtığı sonucuna varılabilir. Kent-bölge 

oluĢumu için; kentleĢme seyrinin ister tek merkezli ya da çok merkezli olduğu 

alanların belli iĢlevsel bütünlük taĢıması gerektiği sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu 

noktada kent-bölge oluĢması açısından iĢlevsel ağ-bağ iliĢkilerinin neler olduğu ve 

yoğunluk derecesi ve yönünün nasıl olması gerektiği yönündeki tartıĢmalar 

belirleyicilik kazanmaktadır. Kent-bölge kabul edilebilecek alanda kentsel merkezler 

arasındaki ya da kent-bölge sınırları içerisindeki ve etkisindeki birimler arasında 

iliĢkiler incelenmelidir. Bu konuda Burger ve Meijers (2011) istihdam ve alıĢveriĢ 

iliĢkilerini ön planda tutarken; Höjer, Gullberg ve Pettersson (2011: 57-58) ile Clark 

(2003: 147-150) kentsel büyümeye etki eden yeni konut alanlarını ve istihdam 

olanaklarını; Rodriguez-Pose (2008) ise ekonomik iliĢkiler, ev-iĢ arası mesafe, 

iĢletme iliĢkileri ve konut piyasası gibi unsurları vurgulamaktadır. Bunun yanında 

Gottdiener (1994); toplumsal sınıfların, yönetsel aktörlerin, küresel etkilerin, farklı 

sosyal grupların, toplum-mekân etkileĢimlerinin, cinsiyet, ırk, mezhep, eğitim, gelir 

düzeyi gibi toplumsal grupları niteleyen özelliklerin de kentsel mekan 

çözümlemelerinde dikkate alınmasını salık verir. Ayrıca, Lefevre (1998) teknolojik 

bağların ve politik unsurların iliĢkilerinin önemli olduğunu vurgular. 

Fiziksel açıdan kent için ve kentler arasında önemi olan aksların incelenmesi de 

önemlidir. Örneğin; ulaĢım ağı (kara-hava-deniz), bu ağların sıklığı, geliĢmiĢliği, 

kullanım yoğunluğu ve bu yoğunluğun nedenleri kent-bölge oluĢumunu 

inceleyebilmek adına önemli veriler sunabilecektir. Bunun yanında ekonomik-ticari 

bağlar, iĢlevler ve sosyal-kültürel iliĢkiler de önemli veriler sunacak değiĢkenlerdir. 

Ancak bu tür çalıĢmalarda kentsel motifteki değiĢime de dikkat edilmelidir. 
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2. Yerel Yönetimlerde Yenileşmeyi (Reformları) İnceleyen Teori Ve 

Yaklaşımlar Işığında Kent-Bölge Tartışması 

 21. yy‘da kentler yerel boyuttaki öneminden öteye geçmiĢ, küresel rekabette önemli 

aktörler arasına girmiĢtir. Bu nedenle kentler dolayısıyla da kent yönetimleri, 

iĢleyiĢleri ve sorunları fazlaca tartıĢılmaya baĢlanmıĢ ve yeni yönetim denemelerine 

ya da reformlarına giriĢilmiĢtir. Yerel yönetimlerdeki yeniden düzenleme 

ihtiyacının, genelde demokratik yapı ile uyumlu olmak üzere kamu hizmetlerini en 

etkin ve etkili kılacak yerel yönetim yapısını oluĢturma isteğinden ortaya çıktığı 

söylenebilir. Bunun nasıl bir yönetim yapısıyla oluĢturulabileceği tartıĢması ise; 

optimal sınırları bulabilmek adına konsolide edilmiĢ hükümet modeli ile bölünmüĢ 

kurumsal yapılanmaya sahip hükümet modelleri üzerinden yapılmaktadır 

(Rodriguez ve Brown, 2013: 229-230). 

Brans (1992: 429-451) bu tartıĢmayı 3 teoriye bağlı olarak yapmıĢtır. Bu teoriler; 

refah devleti yaklaĢımı (the welfare state perspective), kentsel ve iĢlevsel devrimler 

yaklaĢımı (urban and functional revolution perspective) ve siyasi yaklaĢımdır 

(political perspective). Refah devleti yaklaşımında; merkez yerel iliĢkilerindeki iki 

modele değinir; özerk ve entegre model. Özerk model, geleneksel görüĢü yansıtır ve 

merkezin özerk yerel yönetimler üzerinde izleme görevi olduğunu söyler. Entegre 

model ise, daha iç içe girmiĢ politikalar ve yönetim iliĢkileri olduğunu söyleyerek 

esnek ve faydacı bir iĢ birliğini öngörür. Bu teori; sanayileĢme sonrası hizmet 

sepetindeki geniĢlemeye bağlı olarak etkili ve rasyonel bir yönetim için merkezin 

bazı alanlardan çekildiğini ve yapısal yenileĢmenin böyle baĢladığı kabul eder. 

Kamu sektörü; omzuna binen aĢırı yükü, ekonomiklik, etkinlik talepleri nedeniyle 

yerel yönetimlerle paylaĢma ihtiyacı hissetmiĢ; bu nedenle de yerel yönetim 

anlayıĢında geniĢlemeye ihtiyaç olduğunu kabul etmiĢtir. Kentsel-işlevsel devrimler 

teorisine göre; yerel yönetimlerin yeniden yapılanmasının ardında, refah devletinin 

ihtiyaçlarından çok kentleĢme ve yerel yönetimlerin iĢlevsel devrimi vardır. Burada 

bahsedilen iĢlevsel devrim yerel yönetimlerin hizmetlerindeki geniĢleme 

anlamındadır. Kentsel hizmet merkezleri zamanla hinterlandına da hizmet sunmak 

durumunda kalmıĢ ve bu nedenle de yenileĢme ihtiyacı doğmuĢtur. Bu süreçte 

planlama, toplu taĢıma, karayolları, trafik vb. bazı hizmetlerde, yerel yönetimlerin 

sınırlarını aĢtığı için yeniden yapılandırma gerekli olmuĢtur. Politik yaklaşım ise; 

genel olarak yeniden düzenleme fikrinin kapitalizm ve demokrasi arasındaki 

gerilimi çözmede politik bir araç olduğu üzerinde durmaktadır. 

Özgür‘ün metropoliten alan reformlarına iliĢkin ele aldığı ―kamu tercihi (public 

choice) yaklaĢımı‖ ile ―geleneksel reform yaklaĢımı (traditional reform)‖ yerel 

birimlerde yenileĢme ihtiyaçlarını açıklayan diğer yaklaĢımlardır (Özgür, 2008: 5-7). 

Kamu tercihi yaklaşımı; metropoliten alan iĢleyiĢini serbest piyasanın iĢleyiĢine 

benzetir. Bu nedenle de aynı bölgede farklı yerel yönetim birimlerinin olmasının 

çeĢitliliği arttıracağını ve verimliliği sağlayacağını savunur. Bu parçalanmanın 

demokratikliği, tercih özgürlüğünü, hizmet çeĢitliliğini sağlayarak, kalite ve maliyet 

avantajı sağlayacağını ileri sürer. BirleĢtirmenin, yönetimler arası rekabetin 

faydalarını ortadan kaldırarak, tekelci hizmet sunumuna ve merkezileĢmeye yol 

açarak demokratik kontrol kanallarını ve seçenekleri azaltacağını belirtir. 

Klasik yönetim anlayışında ise; aynı metropoliten alanda çok sayıda küçük yerel 

yönetim birimlerinin kaynak dağılımında ve hizmetlerde eĢitsizlik yaratacağı 
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savunulur. Bölgesel ya da metropoliten sorunlarla uğraĢmanın birbirinden bağımsız 

çok sayıda belediyenin her biri için oldukça zor olduğu ve koĢullar nedeniyle de bir 

araya gelip ortak hareket etmelerinin daha da zor olduğu kabul edilir. Bu durumun; 

ölçek ekonomilerinden yararlanmayı, hizmetlerin ve kaynakların entegrasyonunu 

sağlamayı ve bölgesel farklılıkları azaltmayı zorlaĢtıracağı öne sürülür. Ayrıca, yerel 

yönetimlerin büyüklüğünün artmasının verimlilik ve etkililiği olumlu etkileyeceği 

hatta yerel idarecilerin sorumluluklarını ve halkın katılımını arttıracağı savunulur.  

Bu iki yaklaĢımın da mekânın özelliklerine göre en uygun reform yöntemi olması 

mümkündür. Ancak daha önce de belirtildiği gibi mekânın fiziksel, ekonomik, 

sosyal, teknolojik, tarihi vb. motifleri ortaya konulmalı ve ona en uygun yöntemin 

ve ölçeğin ne olabileceği konusunda analiz yapılmalıdır. Fredericson‘un (2002: 11) 

da dikkat çektiği gibi, artık özellikle de büyük metropoliten alanlarında birçok 

yönetim kademesinde temsil alanı sınırları ile problemin etki ettiği sınır arasında 

uyum yoktur. Bu nedenle birçok Amerikan metropoliten alanlarında olduğu gibi, 

yerel yönetimler belli hizmet alanlarında da olsa birlikte hareket etmeyi ve alanın 

tamamında hareket edebilmeyi seçmektedir. Lefevre (1998: 12) böyle bir birleĢik 

hareket edilecek yönetim sistemleri geliĢtirmede büyüklük, otonomi, yetki ve 

meĢruiyet olmak üzere 4 temel elementin etkili olduğunu savunmaktadır. 

Farklı bir yaklaĢım olarak 1990‘larda ortaya çıkan ―yeni bölgecilik‖ olarak da 

isimlendirilen ―yeni metropoliten yönetiĢim‖ yaklaĢımı ise; aralarında pazarlık, 

iĢbirliği ve ağ iletiĢimi bağı olan kent aktörlerinin oluĢturduğu bir yerel yönetim 

modeli önermektedir. Asıl önemli olanın değiĢik toprak büyüklüklerinde, kamu ve 

özel sektör arasında geniĢ bir alanda yönetiĢimi sağlayabilmek olduğunu söyler 

(Kübler vd., 2005: 10). Lefevre‘ye göre (1998: 18) esneklik, çeĢitlilik, aktörler arası 

müzakere ve network oluĢumu ile bölgesel düzeydeki kentsel gönüllü iĢbirliklerini 

temel alması bu yaklaĢımın temel özelliklerindendir. 

Günümüzde hareketliliği arttıran ve kolaylaĢtıran teknolojik yenilikler, kiĢilere çoğu 

konuda sınırlarını aĢma ve istediği hizmete ulaĢma kolaylığı sağlamıĢtır. Ġnsanların 

yaĢadığı yer ile alıĢveriĢ yaptığı, iĢe-okula gittiği, eğlendiği ya da çok daha farklı 

hizmetleri aldığı yerler farklı yerel yönetim hizmet sınırlarına girebilmektedir 

(Özgür, 2008: 8). Bu hareketliliği kısıtlayabilmek için bir takım kurallar oluĢturulsa 

bile insanlar kendilerinin rahatça ulaĢabileceği hizmeti seçebilme hakkını kullanma 

isteği içerisindedir. Bu noktada insanların eriĢmekte zorluk çekmediği alanlarda 

mobilitelerini engellemek yerine ilgili alanlarda hizmet sunumlarını geliĢtirmek 

kent-bölge oluĢumlarının önünü açacak önemli bir adımdır. Bu açıdan bakıldığında 

da hacimce geniĢleyen bir alanda hizmet sunumlarını geliĢtirmek iĢlevsel iĢbirliği ve 

bütüncül bir geliĢim rotasını çizmeyi gerektirmektedir. 

3. Türkiye‟de Büyükşehirleşme ve Kent-Bölge Oluşumu 

Kentlerde yaĢanan yoğunluk, istihdam çeĢitleri, iĢçi özellikleri, ulaĢım sistemleri, 

ekonomi ve nüfus akım eğilimlerinde yaĢanan değiĢimler; hızlı kentsel büyümeye, 

kent-bölgelerin ortaya çıkmasına, kurumsal ayrıĢmalara, farklı istekleri ve 

beklentileri olan kent sakinlerine ve hizmet sunum servislerinin ve çeĢitlerinin 

artmasına neden olmuĢtur (Gül, 2013: 2). GeliĢmekte olan bir ülke özelliği gösteren 

Türkiye‘de de bu değiĢimler yaĢanmıĢ ve yaĢanmaktadır. 1970‘lerden itibaren kent 

çeperlerinde oluĢan banliyölerin kırsal alanla birleĢmeye baĢladığı ve buralarda 
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konut ve ticaret bölgeleri oluĢturduğu dikkat çekmiĢtir. Bu da kentin yayılmasını 

hızlandırmıĢtır. Kentsel form olarak da karĢımıza konut, çalıĢma, dinlenme ve 

alıĢveriĢ alanlarının birbirinden ayrıldığı bir görüntü ortaya çıkarmıĢtır (Tosun, 

2013: 32). Desantralize olmuĢ kent formu görüntüsü zamanla kentteki boĢ alanların 

dolması suretiyle kompakt bir forma ulaĢmıĢtır (Sazak, 2002: 103). 

Kent sınırlarının merkezden çeperlere doğru geniĢleyip, daha sonrasında arazi 

kullanım ve iĢlevlerinin iç içe girmesine neden olan kentsel yayılmanın nedenlerinin 

ve etkilerinin bilinmesi, planlama ve politika oluĢturma ve sürdürülebilir çözümler 

geliĢtirme açısından oldukça önemlidir. Bu noktada; kentler ve onları çevreleyen 

kırsal alanlar arasında, en küçük kentsel merkezlerden metropol alanlara kadar olan 

tüm insan yerleĢimleri arasındaki bağlantılar önem kazanmaktadır (Tosun, 2013: 

34). Türkiye‘de 1950‘lerden bu yana metropolleĢme ilk baĢta sıçramalı geliĢmelerle 

kent merkezinden uzak birimlerde yerleĢimler oluĢmuĢ, daha sonra aradaki boĢluklar 

belli hizmet sunum nedenleri ile dolmuĢtur. Bu süreçte kent aktörlerinin 

davranıĢlarını etkileyen faydayı maksimum kılma çabaları ve piyasa dinamikleri ile 

kamusal düzenlemeler belirleyici rol oynamıĢtır. 1950‘lerde metropolleĢme sürecine 

giren Ankara, Ġstanbul, Ġzmir gibi kentlerin büyümesinde, yeni geliĢmelerin kendi 

aralarında ve kent merkezi ile aralarında boĢ alanlar bırakarak sıçramalı bir Ģekilde 

geliĢtirdiği ve kent içi alanların belli bir süre boĢ kaldıktan sonra dolmaya baĢladığı 

görülür (Sazak, 2002: 103).  

1970 yılından itibaren ortaya çıkan kent formlarına bakıldığında orta-üst gelir 

grubunun kentin saçaklanma alanlarında kiĢisel zevk ve hayat tarzlarına paralel, 

küçük planlar Ģeklinde geliĢmiĢ ve merkezle aralarında bütünsel bir bağ olmayan 

yapılanmalar dikkat çeker (Tosun, 2007: 50). Bu alanlar uydu kent veya bahçe kent 

olarak da adlandırılmıĢtır. Kelime anlamı olarak kent kontrolü altında olan alan 

anlamına gelen (Giddens, 2000: 512) bu yerlerin, Türkiye‘de genellikle yerel 

yönetimlerin, kentsel büyüme öngörüleri ve planları çerçevesinde geliĢmediği 

söylenebilir. Bu alanların geliĢiminin nasıl olduğu, yakın çevre kentlerle bir iliĢki 

kurup kurmadığı, kurduysa bu iliĢkinin taĢıdığı özellikler Türkiye‘de büyük kentler 

açısından ―kent-bölge‖ kavramının tartıĢılmasının önünü açmıĢtır. Bu gibi sorunlara 

çözüm aranmaya baĢlanması 1980‘li yılları bulmuĢtur ve kentsel yoğunluk 

alanlarında yaĢanan sorunlara bir çözüm olarak 1984 yılında 3030 sayılı kanun ile 

büyükĢehirler kurulmuĢtur. Bu model yıllar içinde evrilmiĢ, büyükĢehir sayısı 16‘yı 

bulmuĢ ve 2004 yılında çıkarılan 5216 sayılı BüyükĢehir Kanunu ile büyükĢehrin 

mekansal kapsamı geniĢletilmiĢ ve belde belediyeleri de büyükĢehir sınırlarına dahil 

edilmiĢtir. Ancak bunun iĢlev ve temsil açısından getirdiği sorunlar nedeniyle 

2008‘de çıkarılan 5747 sayılı ―BüyükĢehir Belediye Sınırları Ġçerisinde Ġlçe 

Kurulması ve Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun‖ ile bazı alt 

kademe belediyeleri ile belde belediyelerinin tüzel kiĢiliğinin kaldırılmıĢ ya da ilçe 

belediyesine dönüĢtürülmüĢtür.  

Türkiye‘de büyükĢehir yönetim modeli ve uygulaması, iki temel eksende ele 

alınabilir: Yönetsel/siyasal yapı ve mekânsal ölçek. Burada iki kademeli yönetsel 

yapıdan çok, bu modelin uygulandığı mekâna odaklanmak yararlı olacaktır. Mekân 

bağlamında, büyükĢehir belediyesinin hangi kentlerde ya da illerde ve kentin/ilin 

neresinde kurulacağı ile büyükĢehir belediyesinin yetki/görev alanı üzerinde 

durulmalıdır (Arıkboğa, 2012). Mekânsal ölçek açısından bakıldığında; Türkiye‘de 
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1984 sonrasında (1) Ġstanbul ve Kocaeli‘nde il düzeyinde büyükĢehir yönetimi; (2) 

Denizli‘de kent ölçeğini aĢan bütünleĢik kent yönetimi; (3) Diğer büyükĢehirlerde 

kentsel ölçekle sınırlı büyükĢehir yönetimleri; (4) Özel amaçlı metropoliten hizmet 

yapıları, hizmet anlaĢmaları ve yerel yönetimler arası hizmet birlikleri olmak üzere 4 

farklı büyükĢehir yönetim modeli uygulanmıĢtır (Gül ve Batman, 2013: 30). 

Günümüzde Türkiye‘de de, metropol alanlarda görülen geniĢleme ile ana odağın 

etki alanında yer alan birimler arasında birbirlerini etkileyen iliĢkilerin yoğunluğu 

nedeniyle kent-bölge oluĢumundan bahsedilmektedir. Bu tarz iliĢkiler tek bir 

yönetsel sınır içerisindeki birimler arasında olabileceği gibi çoğu kez tek bir 

yönetsel sınırla betimlenemeyen alanlar olarak karĢımıza çıkmaktadır. Yani kent-

bölgelerin mekansal sınırını insan ve mal akımlarının yoğunluğu belirlemektedir 

(Eraydın, v.d., 2008: 10). Mevcut kentlerin hinterlantları, ekonomik, coğrafi 

özellikleri de kent-bölge oluĢumunda ve çeĢitliliğinde önemlidir. Nitekim Eraydın 

ve arkadaĢları (2008: 10-11) dört farklı kent bölge formundan bahsetmiĢtir. Bunlar; 

i. Metropoliten alanların yayılması ve etki alanlarının geniĢlemesi ile oluĢanlar, 

ii. Farklı yerlerin iĢlevsel bir bütün oluĢturmasıyla oluĢanlar, 

iii. PlanlanmıĢ olanlar, 

iv. Ġmgelenen coğrafya olarak oluĢan bölge-kentlerdir. 

Bu formlardan hangilerinin Türkiye‘deki hangi kentsel bölgeleri tanımlamakta 

kullanılabileceği ise o alanla ilgili analizlerin yapılmasıyla mümkündür. Türkiye‘de 

kent-bölgeler hakkında böyle bir analiz yaparken ekonomik iliĢkilerin türü ve 

yoğunlu, iĢgücü, sermaye ve mal akıĢkanlığı, konut piyasası ile iĢgücü piyasası 

arasındaki iliĢki, hizmet sunum ve talep iliĢkilerinin-bağlarının, yönetsel-iĢlevsel 

sınır örtüĢmesi gibi değiĢkenlerin incelenmesi fayda sağlayacaktır (Eraydın vd., 

2008: 11-12). Bu listeye ulaĢım ağı yapısı, bu ağın çeĢitliliği, geliĢmiĢliği ve 

kullanım yoğunluğu ile sosyal-kültürel bağlar gibi farklı değiĢkenler de eklenebilir.  

Kent-bölge oluĢumunun bir diğer göstergesi ise sosyo-psikolojik açıdan kiĢilerin yer 

değiĢtirdiği alanlar arasında herhangi bir fark görmemesi yani birden fazla alan 

içerisinde hareket ederken bile tek bir yerde hareket edip sınır değiĢtirdiğini fark 

etmemesidir (Tosun, 2007: 52). Bu duygunun o bölgede yaĢayanların hâkim 

duygusu olması demek, o iki alan arasında yönetsel sınırlar olsa bile iĢlevsel bir sınır 

olmadığı yorumunu daha sağlam bir temele oturtmak demektir. 

Türkiye‘de Ģimdiye kadar kentler arasında ortak bağlar oluĢturulup bazı alanlarda 

ortak çalıĢmalar yapıldığı görülmüĢtür. Ayrıca, tarz farklı yönetim ve iĢlevsel 

sınırların Ģekillendirdiği alanlarda geliĢmelerin önünü açmak adına bir takım 

reformlar da yapılmıĢtır. Belediyeler arası iĢbirliğinin ve birlik kurmalarının önünü 

açma bunlardan akla ilk gelenidir. Türkiye‘de bu tarz reformlara ihtiyaç duyan 

alanlar olarak karĢımıza ilk aĢamada Ġstanbul-Kocaeli ve Ġzmir-Manisa-Aydın 

çıkmaktadır. Ama bu oluĢumun incelenebileceği ve bizlere kent-bölge oluĢturmanın 

sinyallerini veren Adana-Mersin-Tarsus, Antalya-Burdur-Isparta, EskiĢehir-

Bozüyük koridoru gibi farklı açılardan kent-bölge oluĢturma nitelikleri taĢımaya 

baĢlayan ve incelenmesi gereken alanlar da mevcuttur. Bu alanlarda kent-

bölgeleĢme özelliklerinin olup olmadığının ve geliĢimlerinin yönü ve biçimi 

incelenmesi gereken bir konudur.  
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4. 6360 Sayılı Kanunun Kent-Bölge Oluşumu ve Kent-Bölge Özelliği Taşıyan 

Alanlar Açısından Etkileri 

6360 sayılı yeni kanun ile Ġstanbul ve Kocaeli‘nde uygulanmakta olan iki kademeli 

metropoliten yönetim modeli, tüm il bazında daha bütünleĢik bir kentsel yönetim 

anlayıĢıyla 30 ilde uygulamaya konulmaktadır. Bu modelde büyükĢehir belediye 

sınırları, il sınırları ile eĢitlenmekte, büyükĢehir belediyesi ve alt ilçe belediyeleri 

dıĢındaki il özel yönetimlerinin, belde belediyelerinin ve köylerin varlığına son 

verilmektedir. Bu modelde metropoliten il ölçeğindeki tüm kentsel hizmetlerden 

büyükĢehir belediyesi sorumlu olmakta ve bunun için büyükĢehirlere merkezden 

aktarılan kaynaklar artırılmaktadır. Yeni büyükĢehirler oluĢturulurken, Council of 

Europe (1995) tarafından kentsel yönetimleri yeniden yapılandırmak için belirlenen 

dört müdahale biçiminin tümünün kullanıldığı görülmektedir. Bu müdahale 

biçimlerinden ilk üçünün kullanıldığı açık olmakla beraber, merkeziyetçilik yoluyla 

düzenlemelerin özellikle kentsel dönüĢüm ve imar konusunda gözlendiğini belirtmek 

gerekir. 

Yeni büyükĢehir modelinin; hizmet sunumunda koordinasyonu ve etkinliği, ölçek 

ekonomilerini ve kentsel hizmetlere eriĢimi arttıracağı öne sürülebilir. Bunun 

yanında, il bazında doğrudan halk tarafından seçilecek yeni büyükĢehir belediye 

baĢkanının, daha fazla yetki ve kaynak ile çok daha güçlü bir siyasal figür olarak 

öne çıkacağı ve bunun da ilin imarının ve kalkınmasının tek elden daha etkin 

yönetilmesini sağlayacağı söylenebilir. Ancak, güçlendirilen ve merkezileĢtirilen bir 

yerel yönetim modeli ile, bu modelin kanunlaĢmasında ve tüm yerel yönetimlerin 

yarıya yakının merkezi yönetim kararıyla kapatılmasında katılımcı demokrasi ve 

yerel özerklik ilkelerinden ödün verildiği görülmektedir. Ayrıca, modelin en temel 

muhtemel sorularından biri, uygulanacağı tüm 30 ilin de eĢit ölçüde kentleĢmiĢ ve 

homojen kabul edilmesi ve bu illerin farklılaĢan özellik, yapı ve dinamiklerinin göz 

önüne alınmamasıdır. Bu kabul gerçeklikle örtüĢmemektedir ve uygulamada 

sorunlara yol açama olasılığı fazladır. Özellikle, büyük ve kırsal niteliği yüksek 

illerde kentsel hizmetlerin uzak kırsal ve hatta kentsel bölgelere ulaĢtırmasında 

güçlükler ortaya çıkabilecektir. 

Bu yeni model ile büyükĢehir olan kentsel alanlarda yerel yönetim birimi kademeleri 

azaltılmaktadır. Ancak, sadece tek bir kentsel bölge yönetim yapısı yerine 

Osmanlı‘nın son döneminde ve 1984 yılı sonrasında Ġstanbul ve Kocaeli‘nde 

uygulanan Ģekli ile il bazlı iki kademeli büyükĢehir modeli uygulamaya 

konmaktadır. Alt kademe ilçe belediyelerinin varlığı, özellikle yerel ölçekteki 

belediye hizmetlerinin sunumu ve yerel demokrasinin devamının sağlanması 

açısından önemlidir. BüyükĢehir belediyesi ise il ölçeğinde hizmet sunacağı için, 

artık büyükĢehir olan 30 ildeki hizmetlerin tümü bölgesel ölçekte kentsel hizmet 

olarak kabul edilebilir. Bu durumda büyükĢehir belediyeleri aslında bölge ölçeğinde 

kentsel yönetimler halini almaktadır. Ayrıca, il bazında dikey koordineli bir yönetim 

modeli olması nedeniyle de alan yönetimi özelliği taĢımaktadırlar. Özellikle il 

bazında toplu taĢıma, çevre koruma, imar ve mekânsal planlama gibi hizmetlerde bu 

durum söz konusudur. Ancak, kent-bölge açısından bakıldığında, bir yandan yeni 

modelin Ġstanbul, Kocaeli, Ġzmir, Bursa, EskiĢehir, Adana, Sakarya ve Aydın gibi 

görece oldukça kentleĢmiĢ ve geliĢmiĢ illerde gözlenen kent-bölge oluĢum 

süreçleriyle örtüĢtüğü ve kent-bölge oluĢumuna da katkı yapabileceği söylenebilir. 
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Diğer yandan, ikinci grup Konya, Manisa, Van, ġanlıurfa, Erzurum, Antalya, 

Mersin, Balıkesir gibi, coğrafi olarak çok büyük ve/veya görece kırsal alanı çok 

fazla olan diğer illerde ise tüm ilin, yani bölgenin, kent sınırlarına dahil edilerek 

kentleĢtirilmeye çalıĢıldığı, yani bir bölge-kent oluĢturma denemesine giriĢildiği 

söylenebilir. Bu tür illerde kentsel hizmetlere eriĢim, katılım, hesap verebilirlik 

açılarından sorunlar yaĢanması kaçınılmaz olacaktır. Ancak, il özel idarelerinin çok 

yetersiz kaldıkları etkin hizmet sunumu, çevre koruma, il bazlı planlama ve büyüme 

yönetimi açılarından bu illerde de büyükĢehir belediyelerinin daha baĢarılı olmaları 

beklenebilir.  

Son olarak ifade etmek gerekir ki, Arıkboğa (2013: 48) ile Gül ve Batman‘ın (2013: 

35) da saptadığı gibi, yeni model ile 30 ilde yeni ölçek artık ―il-bölge‖ ölçeğidir. 

KentleĢmiĢ birinci grup illerde bu ―kent-bölge‖ olarak da nitelenebilecektir. Çünkü 

―kent-bölge‖ olgusu içerisinde sadece kentsel değil kırsal alanı da barındıran ve 

aralarında ağ-bağsal iliĢkiler bulunan bir kentsel alanı ifade etmektedir. Ancak, 

gerek ilk gerekse ikinci grup iller açısından önemli bir nokta, ―kent-bölge‖ kavramı 

olarak ifade edilebilen bir alanın tek bir yönetim/il sınırı içerisinde oluĢması 

zorunluluğunun bulunmayıĢıdır. 6360 sayılı kanunda oluĢturulan alan; il sınırı 

içerisinde oluĢan bütün alanı kapsamakta, fakat sınırın dıĢarısında hinterlandında 

iĢlevsel iliĢkileri bulunan alanı bu bütünlüğe dâhil etmemektedir. Ayrıca, farklı 

büyüklükteki yerleĢim yerlerinin farklı yönetsel büyüklük ve sınırlara sahip 

olabileceği göz ardı edilmiĢtir. Bu anlamda da modelin kent-bölge yönetimleri 

oluĢturmak gibi bir hedefinin olduğunu söylemek güçtür. Ancak zaman içerisinde 

özellikle birinci grup illerde kent bölge oluĢumunu tetiklemesi ya da desteklemesi ve 

kentlerin büyüme Ģeklini yönlendirerek ―kent-bölge‖ oluĢumlarını hızlandırması söz 

konusu olabilecektir. Buna rağmen, yeni model uygulandıktan ve uygulama 

sonuçları görüldükten sonra, iller arası mevcut farklılıklar göz önüne alınarak 

değiĢik özellikleri ve talepleri olan iller ya da kentlere; doğal geliĢme yönlerini 

geliĢtirip güçlendirebilecekleri, ağ bağlarını geniĢletebilecekleri seçeneklerin ve 

modellerin sunulması gereği doğabilecektir.  
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Öz: Serbest piyasa ekonomisinin esas olduğu bir toplumsal yapıda sermayenin kentsel 

alandaki hareketliliği ve mekânsal örgütlenişi, kentleşme sürecini önemli ölçüde etkilemiştir. 

Sermayenin mekân algısı bu ekonomik sistemde değişmiştir. Bu sistemde mekânın kullanım 

değeri, yerini değişim değerine bırakmıştır. Sermayenin değişen mekân yaklaşımı, kentsel 

gelişmeyi nicel ve nitel anlamda dönüştürmüştür. Bu çalışmada sermayenin mekân yaklaşımı 

bağlamında kentsel gelişmenin ekonomik, sosyal ve mekânsal boyutlarında meydana gelen 

değişimler incelenmiştir. Özellikle bu değişimlerden kaynaklanan kentsel sorunlar üzerinde 

durulmuş ve bu durum, kamusal fayda açısından irdelenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Serbest piyasa ekonomisi, sermaye, değişim değeri, kentsel gelişme. 

 

Abstract: In a social structure is based on the free market, the mobility and spatial 

organization of capital in urban areas have significantly affected the process of urbanization. 

It has changed the spatial perception of capital in this economic system. In this system, use 

value of space, its location, leaving the value changes. Approach to changing the venue of the 

capital, has transformed the urban development both quantitative and qualitative sense. In 

this study, in the context of space approach of capital, changes in the economic, social and 

spatial dimensions of urban development were examined. In particular, it focuses on the 

urban problems resulting from change and this is discussed in terms of public benefit. 

Keywords: Free market economy, capital, exchange value, urban development 
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1. Giriş 

1970‘li yılların sonu ile 1980‘li yılların baĢı, ABD ve Ġngiltere gibi geliĢmiĢ 

ekonomilere sahip ülkeler için mevcut ekonomik krizi aĢmak amacıyla yeni bir 

ekonomik yaklaĢımı deneyimlemenin ilk yılları olarak tarihe geçmiĢtir. 

Neoliberalizm olarak tanımlanan bu yeni ekonomik yaklaĢım, en özlü ifadeyle 

liberal ekonomik yaklaĢıma iliĢkin kuralların günün koĢullarına göre yeniden 

yorumlanıp uyarlanması olarak tanımlanabilir. ABD ve Ġngiltere gibi merkez 

ülkelerde uygulamaya konulan bu yaklaĢım, çok geçmeden yine bu ülkelere çok 

yönlü ekonomik ve siyasal iliĢki ağlarıyla bağlı olan çok sayıda çevre ülkesine kadar 

uzanarak geniĢ bir coğrafi ölçekte iĢlevsellik kazanmıĢtır. Çevre ülkeler, 

gerçekleĢtirdikleri çeĢitli içyapısal düzenlemeler ile politik ve ekonomik sistemlerini 

serbest piyasa ekonomisine göre yeniden düzenleyerek, merkez ülkeler öncülüğünde 

rotası belirlenen piyasa ekonomisine eklemlenmiĢlerdir. Türkiye ise 24 Ocak 

Karaları çerçevesinde bu sürece dâhil olan ülkelerden olmuĢtur (Ekzen, 2009:117).  

Piyasa ekonomisinin yeniden iĢlevsellik kazandığı 1980‘li yıllardan bu yana kentsel 

mekân, sermaye tarafından adeta yeniden keĢfedilmiĢ ve sermayenin odağındaki 

mekân, bir meta olarak sermaye birikiminde etkin bir araç olarak kullanılmaya 

baĢlanmıĢtır. Özü itibariyle eski, kuralları ve araçları itibariyle yeni olan bu 

yaklaĢım çerçevesinde gerçekleĢen sermaye birikim sürecinde mekâna yaklaĢım ve 

mekânı kullanım tarzı, kentsel alandaki sorunları çeĢitlendirmiĢ ve yeni açmazlar 

yaratmıĢtır. Söz konusu ekonomik sistemde sermayenin mekâna nasıl bir rol atfettiği 

ve onu ne yönde kullanma eğiliminde olduğu gibi soruların yanıtları, sosyal devlet 

yaklaĢımın törpülendiği ve saf piyasa ekonomisine geçiĢ eğilimlerinin öne çıktığı 

son yıllarda kentsel geliĢme sürecinde yaĢanan bu sorunları ve açmazları anlama 

açısından yararlı olacağı düĢünülmüĢtür.  

Bu çalıĢmada öncelikle serbest piyasa sistemi çerçevesinde hareket eden sermayenin 

mekân algısı ve mekânı kullanım yaklaĢımı üzerinde durulmuĢtur. Ardından 

sermayenin mekânsal hareketliliği bağlamında kentsel geliĢmenin ekonomik, sosyal 

ve mekânsal boyutları üzerinde öne çıkan ayırıcı durumlar ele alınmıĢtır. Son olarak 

sermaye hareketliliğinin kentsel geliĢme üzerinde yarattığı değiĢim ve dönüĢüm, 

kamusal fayda açısından değerlendirilmiĢtir. 

2. Serbest Piyasa Ekonomisinde Sermayenin Mekân Algısı ve Mekânı Kullanım 

Biçimi 

Ġnsan, varlığını sürdürme güdüsüyle hareket eder. Bu güdü insanı, maddi üretim 

etkinliğine koĢullandırır. Maddi üretim etkinliği her Ģeyden önce doğa üzerinde, 

göreli bir denetim kurmayı ve ona hükmetmeyi gerektirir. Toplumsal geliĢme 

evriminde insan, bilgi ve deneyimi ölçüsünde üretim araçlarını, iĢbölümünü ve 

iĢbirliğini geliĢtirmiĢtir. Bu birikim aracılığıyla doğa üzerinde göreli anlamda 

denetim kurmayı baĢarmıĢtır. Toplumların kendini yeniden üretmesi ise üretim 

etkinliğinin niteliğine ve niceliğine bağlı olarak farklı biçim ve düzeylerde 

gerçekleĢmiĢtir. Ancak her dönem toplumlarda toprak, maddi üretim etkinliğinin en 

önemli bileĢenlerinden biri ola gelmiĢtir. Üretim bileĢenleri arasından toprak 

unsurunun öne çıkmasındaki en önemli ayırıcı nitelik, her tür insani faaliyetlere 

mekân sıfatıyla konu olmasına bağlanabilir. Barınma ya da besin elde etme gibi 

nedenlerden dolayı yeniden üretim sürecinde toprağı kullanmaya yönelen insan, 
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sahip olduğu üretim araçlarının niteliğine (bilgi düzeyine ve teknik donanıma) bağlı 

olarak toprağı iĢlemiĢtir. Gülalp (1983:12)‘in de belirttiği gibi verili olan doğal 

ortam, bu üretim sürecinde dönüĢerek yerleĢik alana dönüĢmüĢtür. Dolayısıyla 

ekonomik, sosyal ya da güvenlik kaynaklı bir ya da birden fazla nedenden dolayı 

insanlar, yerleĢim alanlarını sürekli dönüĢtürmüĢ ve bu dönüĢümden üretim güçleri 

ve üretim iliĢkilerindeki geliĢmeler ekseninde gerçekleĢen toplumsal evrim 

sürecinde mekan; daha geliĢkin, örgütlü, fonksiyonel ve oldukça kompleks bir form 

kazanmıĢtır.  

Her üretim tarzının tarihsel olarak kendi içinde geçirdiği aĢamalar, mekânın da bu 

bağlamda sürekli olarak yeniden örgütlenmesi sonucunu doğurmuĢtur (Gülalp, 

1983:12). Buna göre her toplum, üretim etkinliğini; üretim güçleri ve üretim 

iliĢkilerinin geliĢme düzeyi çerçevesinde örgütlemiĢtir. Mekânsal örüntüler de 

tanımlı bir süreçte mevcut olan bilgi ve teknik donanım, ulaĢım-iletiĢim olanakları, 

sosyal ve kültürel değerler bağlamında gerçekleĢen toplumsal üretimin somut bir 

ifadesi olarak kentsel mekânda vücut bulmuĢtur. Farklı düzeydeki bilgi ve teknik 

donanıma bağlı üretimin farklı örgütlenme biçimleri, farklı mekânsal örgütlenme 

biçimlerini de kaçınılmaz kılmıĢtır. Bireylerin ve toplumsal grupların gündelik 

faaliyetleri ve geliĢmelere müdahale biçimleri, kentin toplumsal hayatını yaratır ve 

içinde herkesin yaĢayabileceği müĢterek bir çerçeve oluĢturur (Harvey, 2013:126). 

Dolayısıyla kent olgusu, toplumsal pratiğin tümünü içerir (Lefebvre, 2013: 49). 

Ayrıca mekândan geçen toplumsal süreçler, kentsel formu yaratır. O halde, kentsel 

evrimde, kentin yüklendiği mekânsal form ile kentteki toplumsal süreçler bir 

birinden ayrı olgular Ģeklinde düĢünülemez. Bundan dolayı toplumsal bir süreç ya da 

olgu olarak mekân, alt yapıyı oluĢturan (ekonomik ve maddi sürece iliĢkin) değerler 

ile üst yapıyı oluĢturan (paradigmatik yapılanmalara, felsefi ve metafizik boyutu da 

içeren kültürel değerlere ve alıĢkanlıklara iliĢkin) değerlerin bileĢimi olarak 

değerlendirilir (Yırtıcı, 2009:2). Bu özelliğinden dolayı da mekânın yalın ve statik 

bir olgu olmadığı, tek baĢına genel etkiler taĢımadığı, insan emeğinin ürünü olması 

dolayısıyla toplumsal üretim süreçlerine temel oluĢturduğu ve sadece farklı türden 

mekânların ve mekânsal iliĢkilerin varlığından söz edilebileceği sıklıkla 

vurgulanmıĢtır. O halde mekân, kendi baĢına mutlak, göreli ya da iliĢkisel değil ama 

duruma göre bunlardan biri ya da birkaçı olabilir (Harvey, 2003:19). Urry (1999:98-

99)‘nin ifadesiyle farklı alanlar, kasabalar, tarımsal bölgeler, yeni ticaret alanları, 

alıĢ-veriĢ merkezleri, ana ulaĢım yolları gibi yapılar, sadece belirli bir mekânsal 

yapının ögeleri ve insan etkinliğinin dıĢardan belirleyicileri olmaktan öte, bizzat 

toplumsaldır, toplumsal olarak üretilmiĢtir ve toplumsal olarak yeniden üretilirler.  

Serbest piyasa ekonomisi, üretimin karakterini etkileyen teknik değiĢmelere koĢut 

olarak tarihin bölündüğü baĢlıca evrelerden geçerek geliĢmiĢ (Dobb, 2007:21) ve 

serbest ekonomik sistem, varlığını ve devingenliğini, artık-değerin yeni bir artık-

değer sağlayan sermayeye döngüsü üzerine tesis etmiĢtir. Ayrıca sermaye, üretim 

etkinliğinde serbest bırakılmıĢ ve belli sınırlar dâhilinde sermayenin; neyi, nerede ve 

nasıl üreteceği konusuna iliĢilmemiĢtir. Bu durum serbest ekonomik sistemin, 

plansız bir sistem olarak tanımlanmasına neden olmuĢtur. Plansız olarak 

nitelendirilen bu sistemin eĢgüdümleyici mekanizması ise piyasadaki fiyat 

hareketleri olmuĢtur (Dobb, 1981:10). Bundan dolayı kapitalizm, serbest piyasa 

ekonomisi olarak da tanımlanır. Devlet müdahaleciliğinin en aza indirgendiği bu 

plansız sistem içinde yeniden üretim, üretim araçlarının yenilenmesi, bilgi ve 
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teknoloji yoğun yeni üretim modellerinin kullanılması, yeni pazarlar bulma ve 

yayılma zorunluluğu serbest piyasa ekonomisine, devamlı geliĢme ve geniĢleme 

yönünde bir dinamizm kazandırmıĢtır. Bu değiĢimin altında yatan itici gücü, 

modernleĢmenin ve serbest piyasa ekonomisinin kendine özgü iç dinamikleri 

bağlamında açıklayan Yırtıcı (2009:10-11), bu süreçte sermayenin, diğer her Ģey 

gibi (emek, üretim iliĢkileri ve araçları, iĢin örgütlenmesi, pazarlama) mekânı da 

karlılığını maksimize edecek bir araç olarak gördüğünü ifade etmiĢtir.  

Serbest ekonomik sisteminin geliĢim sürecine bakıldığında, yapısal karakterini 

bozmadan dönemsel olarak mevcut bilgi düzeyi ve teknolojik donanım bağlamında 

çeĢitli üretim modelleri kullanarak, üretim etkinliğini nicel ve nitel anlamda 

değiĢtirip geliĢtirdiği söylenebilir. Bu anlamda 20. yüzyılda öne çıkan fordizm ve 

postfordizm, özellikle üretim miktarında yarattıkları artıĢ ile mekânı ciddi anlamda 

dönüĢtüren iki üretim modeli olarak öne çıkmıĢtır. Mekânın iĢlevselline dinamizm 

katan ve mekânsal örgütlenmeyi yoğunlaĢtıran bu iki üretim modellerinden ilki olan 

fordizm, Ġkinci Dünya SavaĢı‘ndan sonra varlık kazanmıĢtır. Ġkinci üretim modeli 

olan postfordizm (esnek birikim) ise 1960‘lı yılların sonu ile 1970‘li yılların baĢında 

aĢırı birikim kriziyle adından söz ettirmeye baĢlamıĢtır (Yırtıcı, 2009:52-53). Bu iki 

üretim modellerinin iĢleyiĢine bağlı maddi üretim miktarındaki inanılmaz artıĢ, 

toplumsal yaĢamın gündelik görünümü ile mekânsal formunu derinden etkilemiĢtir. 

Fordist üretimde öne çıkan mekânın ―kullanım değeri‖, postfordist üretimde yerini 

―değiĢim değerine‖ bırakmıĢtır. Dolayısıyla her iki üretim modelinin kendine özgü 

üretim örgütlenmesinden ve mekân yaklaĢımından kaynaklı birbirinden farklı 

mekânsal organizasyonlar oluĢtuğu söylenebilir. Ayrıca Yırtıcı (2009:12)‘nın da 

belirttiği gibi her iki üretim modelinde mekânın nesnelleĢtiği, özellikle postfordist 

üretim sürecinde metalaĢan mekânın; büyüklük, hız, verimlilik, miktar olarak 

tanımlanan niceliksel değerler ile ifade edilir olduğu söylenebilir.  

Mekânsal örgütlenmeye iliĢkin olarak ġengül (2009:274) de kentlerin tarihsel süreç 

bağlamında iki esas yaklaĢım çerçevesinde Ģekillendiğini belirtmiĢtir. Buna göre 

1980 öncesine kadar kentler, kullanım değeri etrafında düĢünülmüĢ ve kent mekânı, 

soyut bir meta olmaktan çok somut bir yaĢam mekânı olarak değerlendirilmiĢtir. 

1980‘li yıllardan itibaren ise kentler, piyasa değeri üzerinden değerlendirilmiĢtir. 

Dolayısıyla kentsel mekân, alınır satılır bir meta olarak görülmüĢ ve bu bağlamda 

kentte yaĢayanların refahı önceliğini yitirmiĢtir. KurtuluĢ (2006:9) ise 1980 sonrası 

mekânsal dönüĢümü iki temel unsur üzerinden açıklarken, aynı zamanda toplumsal 

yapıdaki önemli değiĢimlerin de altını çizmiĢtir. Bunlardan ilki; neoliberal 

politikalar ile birlikte devlet ile sermaye arasında yeniden biçimlenen iliĢkiler 

çerçevesinde kentsel alanlarda sınıfların hak sahipliğinin yükselen sınıflar lehine 

yeniden düzenlenmesi durumudur. Ġkinci önemli unsur ise kentsel alanın bütünüyle 

metalaĢtırılması yoluyla sermaye birikimi mantığının içine alınmıĢ olma durumu, 

kollektif eylemi de içinde barındıran kentin kamusal mekânsal varlığını ciddi 

anlamda aĢındırmıĢ olması olarak belirtmiĢtir. Özellikle günümüz piyasa 

ekonomisinde vurgunun üretimden tüketime kaymıĢ olma durumuyla aynı eksende 

geliĢen kentsel mekân yaklaĢımındaki kullanım değerinin yerini değiĢim değerine 

bırakmıĢ olması, piyasa ekonomisinin karakteristik yapısıyla örtüĢük ve bu yapıyı 

destekleyici nitelikler sergilemiĢtir.  
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Üretim araçlarının belli bir kesiminin elinde toplanması, sermaye birikim sürecinde 

―ilk birikim‖i ya da baĢlangıçtaki birikimi oluĢturmuĢtur (Dobb, 1981:13). Tezcan 

(2010:502)‘nın Harvey‘den aktarımına göre, sermaye sınıfının kendini yeniden 

üretebilmesi için gerekli olan birikim, sermayenin birinci çeviriminde üretim ve 

tüketimin birbirine eĢit olarak gerçekleĢmesiyle sağlanmıĢtır. Eğer sanayi üretimi ve 

tüketimi birbirine eĢit düzeyde değilse, sermayenin ilk çeviriminde aĢırı birikim 

sorunu ortaya çıkacaktır. AĢırı birikim sorunu, piyasadaki mal ve hizmet fiyatlarının 

düĢmesine, üretken kapasitelerin atıl duruma gelmesine ve iĢsizlik oranlarının 

yükselmesine neden olacaktır. Birinci çevirimde karĢılaĢılan aĢırı birikim sorunu, 

sermayenin ikinci ve üçüncü çevirime aktarılarak geçici olarak çözümlenebileceği 

belirtilmiĢtir (ġengül, 2001:20). Buna göre sermayenin ikinci çevirimi, kentsel yapılı 

çevrenin üretilmesini içeren sabit sermaye yatırımları olarak belirir. Ġkinci çevirime 

aktarılan sermaye, mekânsal olarak sabit yatırımlar halini alarak, tüketim ve değiĢim 

için gerekli olan yapılı çevreyi oluĢturur. Fabrikalar, altyapı sistemleri, okullar, 

hastaneler, konut alanları, alıĢveriĢ merkezleri kentsel alandaki sabit yatırımlar, 

diğer bir ifadeyle yapılı çevrenin farklı bileĢenleri olarak oluĢur. Bunlar, sermaye 

birikiminin karlılığı için sürekli olarak yeniden üretilir. Sermayenin üçüncü 

çeviriminde ise devletin iĢlevi ve müdahalesi ön plana çıkar (Tezcan, 2010:502). 

Sermayenin üçüncü çevirime aktarılmasıyla devlet, emeğin ve sermayenin yeniden 

üretimine iliĢkin faaliyetlere doğrudan katılır. Bu faaliyetler; bilimsel ve teknolojik 

araĢtırmalara yatırımlar yaparak, sermayenin yeniden üretilmesini sağlamak ve 

emeği yeniden üreten kolektif üretim araçlarını çalıĢan sınıflara sunarak, sosyal 

harcamalarda bulunma biçiminde gerçekleĢir. Devletin bu giriĢimi, sermayenin, 

çevresel kirlilik ve toplumsal yeniden üretim maliyetlerini yüklenmek istememe 

durumunun bir sonucu olarak da değerlendirilebilir. Bu anlamda devletin ontolojik 

varlığı, sermaye birikiminin ―kamusal‖ ve ―özel‖ uğrakları arasındaki ayırımında 

aranabilir (Gülalp, 1993: 75). 

Serbest ekonomik sistemde rekabet ve piyasa esastır (Kılınçaslan, 2010:26). 

Sermaye, konumunu korumak ve güçlendirmek için Harvey (2013:46)‘in belirttiği 

gibi rekabetin zorlayıcı koĢulları nedeniyle artık-değerin bir kısmını daha fazla artık-

değer elde etmek için yeniden yatırım yapmaya Ģartlanır. Esasında rekabetçi piyasa 

koĢullarında varlığını devam ettirmek adına bunu yapmak bir anlamda zorunludur. 

Söz konusu bu ekonomik sistemin iĢleyiĢi, vurgulana geldiği gibi kesintisiz bir artık-

değer (kar) üretme arayıĢı üzerine temellenmiĢtir. Dolayısıyla artık-değer elde etmek 

için sermaye, artık-ürün üretmek zorundadır. Bu ise sermaye döngüsünün 

iĢlevselliği adına, hiç durmadan kentleĢmenin ihtiyaç duyduğu/duyacağı artık-

ürünün üretileceği anlamına gelir ki, Harvey (2013:45)‘e göre bu iliĢki biçimi, bir 

taraftan artık-değerin soğurulması için sermayeyi kentlere bağımlı kılarken, diğer 

taraftan kentsel geliĢmeyi ve gündelik yaĢamı derinden etkilemiĢtir. Diğer bir 

ifadeyle yapılan yatırımlarda karlılığın ana hedef olmasından dolayı çevresel 

değerlerin göz ardı edilmiĢ olması (Kılınçaslan, 2010:5) kentin ekonomik, sosyal ve 

mekânsal boyutlarında ciddi anlamda sorunların yaĢanmasına neden olmuĢtur.  

3. Sermaye Hareketliliğinin Kentsel Gelişmenin Ekonomik, Sosyal ve Mekânsal 

Boyutları Üzerinde Yarattığı Değişim ve Dönüşüm 

Bu bölümde ekonomik ve politik yapıyı kendi kuralları çerçevesinde yeniden 

biçimlendiren ve toplumun geliĢme yönünü tayin etme gücüne haiz olan serbest 
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ekonomik sistemin, toplumsal yapıyı, ne yönde ve nasıl 

etkilediğini/etkileyebileceğini kentin ekonomik, sosyal ve mekânsal boyutları 

üzerinden iz sürerek anlama çabası içine girilmiĢtir. 

Kentsel Gelişmenin Ekonomik Boyutuna İlişkin Öne Çıkan Değişimler: Kent, her bir 

disiplinin ilkeleri çerçevesinde farklı Ģekilde yorumlanıp kavramlaĢtırılmıĢtır. Ancak 

her dönemde geçerli olmak üzere ―alanda yoğunlaĢma‖ niteliği, kente iliĢkin ortak 

bir karakter olarak varlığını korumuĢtur (Ertürk, 2009:37). Kentsel alanda 

yoğunlaĢma; savunma, toplum halinde yaĢama, dini, kültürel, ticaret, sanayi gibi bir 

ya da bir kaç gerekçe bağlamında açıklanabilir. Örneğin Mumford (2007:21), kent 

oluĢumunun temellerini ya da ilk nüvelerini daha değerli ve anlamlı bir hayata 

iliĢkin olarak kutsallık, üreme, ölüm ve sonrasına iliĢkin kaygılara bağlamasına 

karĢın, Harvey  (2003:213-216) kentsel oluĢumu, tarihsel olarak bir toplumsal artık-

ürünün koparılması ve yoğunlaĢması üzerinden açıklamıĢtır. ġengül (2009:16) de 

sermayenin mekâna belli bir yoğunlukta çökelmesi sonucu yapılı çevrenin 

oluĢtuğunu belirtmek suretiyle kentsel geliĢmeyi ekonomi faktörü bağlamında 

tanımlamıĢtır. Bu tanımlamalar esasında, diğer faktörlere oranla ekonomi faktörünün 

kentsel geliĢme üzerindeki belirleyiciliğinin görece üstünlüğüne iĢaret etmektedir. 

Bir kentin sahip olduğu ekonomik kaynaklar sınırlı olup artık-değer üretme ve 

dağıtma dizgesi de farklılık ve çeĢitlilik gösterebilir. Buna bağlı olarak kentsel 

alanda bir bireyin kaynaklardan yararlanma fırsatı ve buna bağlı olarak gelirinin 

değiĢmesinin birçok yolu vardır. Özellikle siyasal iktidarın kentsel alana müdahale 

politikası ve araçları, bireyin gelirini doğrudan etkiler. Bu bağlamda birey daha 

çok/az kazanabilir, mülkünün değerindeki değiĢmeden olumlu/olumsuz yönde 

etkilenebilir, kendisine daha yüksek/düĢük fiyata daha çok/az kaynak sunulabilir ya 

da belli bir zaman sürecinde bu kazanç veya kayıpların herhangi bir bileĢimine sahip 

olabilir (Harvey, 2003:55). Sosyal adaletin gerçekleĢtirilmesi, ekonomik gönencin 

(refahın) toplumsal kesimler arasında dengeli dağılımı yoluyla sağlanır ve kent 

ekonomisinde sağlanan büyüme de toplumsal kesimlerin yaĢam standartlarında 

somut iyileĢmelere yol açması beklenir. Bu da elde edilen ekonomik getirilerin, 

belirli bir azınlığın elinde toplanması yerine, toplumsal kesimler arasında dengeli bir 

biçimde bölüĢtürülmesi ile olanaklı olabilir (Sezen, 1999:37). Ne var ki, piyasa 

ekonomisinin iĢlevsel olduğu bir kent ekonomisinde yaratılan ekonomik değerin, 

çoğunlukla belirli kesimler elinde toplandığı söylenebilir. 

Kent ekonomisi içinde çok değiĢik alanlarda imar rantları yaratılabilir. Özellikle 

piyasa ekonomisinin iĢlevselliği paralelinde bu tarz giriĢimlerde artıĢ olduğu da 

belirtilmelidir. Peki, imar rantı nasıl yaratılır? Örneğin fiili üretim dıĢında edinilen 

herhangi bir arazi parçasının, zamanla boĢ tutularak o yerin merkezileĢmesiyle 

birlikte kazanılan değer ya da imar planlama çalıĢmalarının baĢlaması ile yerleĢim 

alanı niteliğine dönüĢen mülkün, yetkili idarece alt yapısının tamamlanması suretiyle 

zamanla kazandığı artık-değer, imar rantı olarak belirir (Çiftçi, 2003:173). Ancak 

genel olarak kentsel rantlar iki grupta toplanabilir. Bunlardan birincisi, kentteki 

toprakların arsaya dönüĢtürülmesi ve verilen imar hakları dolayısıyla oluĢan 

rantlardır. Ġkincisi ise kentteki değiĢik hizmet alanlarında çoğunlukla giriĢ engelleri 

yaratılarak oluĢturulan rantlardır. Her iki alanda da kentlerin büyüklüğü arttıkça 

yaratılan rantlar da çok büyük değerler alabilmektedir (Tekeli, 2001:49). Özellikle 
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günümüz metropol kentlerde ve turistik bölgelerde imar rantlarının görece 

yaygınlığından söz etmenin mümkün olduğu söylenebilir.  

1980‘li yıllardan itibaren serbest piyasa ekonominde vurgunun üretimden tüketime 

döndüğü, üretimin merkez bir kavram olarak önemini göreli olarak yitirdiği ve pek 

çok değerlendirmenin tüketim merkezli söylemlerden yola çıkılarak yapıldığı 

söylenebilir. Ekonomi iĢlevinin kendisini, tüketim iliĢkileri temelinde yeniden 

yapılandırması toplumsal yapının da bu yönde dönüĢümüne neden olmuĢtur 

(Özüduru, 2010:308). Özellikle konut üretimi konusunda, konutun kullanım 

değerinden çok değiĢim değerinin söz konusu olması dolayısıyla kentsel dönüĢüm 

projeleri çerçevesinde yerlerinden edilenlerin, maddi ve manevi anlamda mağdur 

olduğu söylenebilir. Fiziksel, sosyal, çalıĢma ve eğitim gibi yaĢam çevrelerinin 

değiĢmesi nedeniyle yerinden edilenler, ciddi sıkıntılarla karĢı karĢıya kalmıĢlardır. 

Ayrıca yerinden edilenlerden boĢalan alanların alıĢ-veriĢ merkezi ya da lüks konut 

projeleri gibi daha prestijli ve getirisi yüksek yapıların üretimine sunulmuĢ olması, 

kentsel rant üzerinden bazı kesimlerin nemalanmasının yolunu açmıĢtır. Bu durum,  

toplum vicdanında rahatsızlık yarattığı gibi mekânsal formda da estetikten ve 

uyumdan uzak yapılaĢmanın önünü açmıĢtır.  

Kentsel Gelişmenin Sosyal Boyutuna İlişkin Öne Çıkan Değişimler: Geleneksel 

toplumlarda konut, barınak olarak algılanmıĢtır ve bundan dolayı kullanım değeri 

öncelikli sayılmıĢtır. Bu tür toplumlarda konuta, ağırlıklı olarak toplumsal konum 

belirleme ve barınma ihtiyacını giderme nitelikleri atfedilmiĢtir. Buna karĢın piyasa 

ekonomisinin ve özel mülkiyetin yaygınlaĢtığı toplumlardaki konut algısında önemli 

bir değiĢim yaĢanmıĢ ve konut, ―barınak‖ olmanın ötesine geçerek birer 

spekülasyon, gelir, yatırım, birikim ve güvence aracı olmuĢtur (Erder, 1999:68). 

Dolayısıyla konutun değeri,  piyasa koĢulları çerçevesinde belirlenir olmuĢ ve 

kullanım değeri, yerini, değiĢim değerine bırakmıĢtır. Serbest piyasa ekonomisinde 

konutun edindiği değiĢim değeri ise sermayenin mekânsal örgütleniĢinin merkezinde 

yer alan mekân ve toplum unsurları üzerinde belirleyici etkiler yaratarak, 

nicelleĢmeyi artırdığı gözlenmiĢtir. Örneğin mekânsal düzlemde kentsel mekân, tüm 

tarihsel, kültürel ve doğal değerleriyle; toplumsal düzlemde ise kimlik, doğal ya da 

yapay yollarla ortaya çıkmıĢ olan tüm açılımları ile hiçbir dönemde olmadığı kadar 

ön plana çıkartılıp ulusal ve uluslararası ölçekte pazarlanacak birer meta haline 

dönüĢtürülmüĢtür (Ünverdi, 2003:361). Söz konusu bu yaklaĢım çerçevesinde 

yeniden yapılandırılan kentler, yükselen ve yeni orta sınıfların farklılaĢan yaĢam 

kalitesi taleplerine yanıt veren yeni yaĢam alanları olarak yeniden düzenlenmiĢtir 

(Tekeli, 2010:41-42).  

Serbest piyasa ekonomisinde anahtar bir kavram olarak kabul edilen tüketim, sosyal 

medya ve moda gibi çeĢitli araçlarla yaygın bir nitelik kazanmıĢ ve kentsel alan, 

tüketim kültürünün yoğunlaĢtığı odak noktalar olmuĢtur. Aslanoğlu (1998:110)‘nun 

belirttiği gibi yerleĢik bir nitelik kazanan aĢırı tüketim kültürü çerçevesinde ürünler, 

aĢırı bir Ģeklide tüketilirken, aynı zamanda değerler, yaĢam biçimleri, iliĢkiler, 

algılama ve değerlendirme biçimleri de çok daha kısa bir sürede tüketilebilir 

olmuĢtur. Dolayısıyla değer sistemlerinde geçicilik algısı ortaya çıkmıĢtır. 

Toplumsal yapıya yansıyan bu değiĢimler, ekonomik ve politik iliĢkilerin yeniden 

yapılandırılmasına neden olurken, bir taraftan da sınıf farklılıklarını daha kalın 

çizgilerle belirginleĢtirmiĢtir. Ayrıca tüketim kültürü, sadece geliĢmiĢ ekonomilere 



Aygül Kılınç 

560 

sahip merkez ülkelerde değil, çevre ülkelerde de ön plana çıkan/çıkarılan bir 

davranıĢ kalıbı olmuĢtur. Kentsel alanda böyle bir geliĢmenin en çarpıcı sonuçları 

yeni mekânsal ve toplumsal bölünmeler, eskilerinin üzerine kurulan yeni 

eĢitsizlikler, kutuplaĢmalar, zıtlaĢmalar ve hatta giderek artan toplumsal hareketler 

bağlamında ortaya çıkmıĢtır (Ünverdi, 2003:361; Özüduru, 2010:308). Böylece 

mekân, eĢitsizliklerin görünen alanı olmaktan çıkıp, söz konusu eĢitsizliklerin hem 

yaratıldığı hem de yeniden üretildiği alanlar olmuĢtur (ġenol, 2003: 76).  

Nüfus hareketleri bağlamında gerçekleĢen kentsel geliĢme, toplumlarda, yapısal 

değiĢmelerinin en göze çarpan yönünü oluĢturur. Nüfus hareketleri, her Ģeyden önce 

nüfusun büyük bir kısmının tarımdan kopup tarım dıĢı alanlarda yani sanayide, 

karmaĢık örgütlerde kısacası köy dıĢında baĢka yerlerde hayatlarını kazanmaları ve 

yaĢamaya baĢlamaları anlamına gelir. Kıray (1982:57-70)‘a göre, nüfustaki bu 

hareketlilik, toplumun tüm kesimleri için travmatik bir deneyimdir. Çünkü kentlere 

göç edenlerin kentte iĢ bulma konusunda içine düĢtükleri düĢ kırıklıklarına, bir de 

barınma, sağlık, eğitim, taĢınma, beslenme gibi zorunlu ihtiyaçların 

karĢılanmasındaki sıkıntılar da eklenince, söz konusu travmatik durum, esasında tüm 

kesimler için kaçınılmaz olur. Bu anlamda serbest piyasa ekonomisi bağlamında 

kentsel hizmetlerin piyasalaĢtırılması ve kolektif tüketim araçları üzerindeki devlet 

tasarrufunun ve müdahalesinin azaltılması eğilimi, özellikle alt sınıfların yaĢam 

mücadelesini daha çok zorlaĢtıracağı söylenebilir. Bunun yanı sıra geliĢmiĢ 

toplumlarda üretimin kendisinden vazgeçen ve kendisini bireysel tüketim ve finans 

iĢlevleriyle yeniden tanımlayan kentlerde, toplumun geniĢ kesimleri, sistem 

açısından ―gereksiz‖ yığınlar olma durumuyla karĢı karĢıya kalmıĢtır (Akgün, 

2010:804).   

Serbest piyasa ekonomisine dayanan toplumlarda sınıflı yapı, esas olup toplumsal 

iliĢki ve süreçler, sınıf iliĢkileri üzerinden biçimlenmiĢtir. Bu anlamda toplumsal 

iliĢkilerin biçimlendiği mekân, her zaman çatıĢan grupların ve iktidar mücadelesinin 

odağında ola gelmiĢtir. Ġktidar mücadelesinin konusu olan mekân, hegemonik 

anlamda siyasi projeler etrafında Ģekillenirken, bir yandan da karĢı hegemonik 

yapıların bir araya geldiği ve her gün yeniden üretildiği bir niteliğe sahip olmuĢtur 

(Akgün, 2010:805). Dolayısıyla sınıf iliĢkileri ekseninde siyasal, ekonomik ve 

sosyal amaçlı oluĢumlarca kurulan hegemonya nedeniyle kentsel alan, iktidar 

mücadelesinin ana konularından biri olmuĢtur. Bu bağlamda popülizm de kentsel 

alanın kaçınılmaz bir belirleyicisi olarak yerini almıĢtır. Tekeli (2001:47)‘ye göre 

popülist politikalar; ister çok partili demokratik bir rejim görüntüsü içinde, ister 

otoriter tek parti rejimi eliyle uygulansın, bu politikalar altında kısmen geleneksel, 

kısmen modern iliĢkiler içeren yaygın bir patronaj görüntüsü gözlenmiĢtir. Yazarın 

ifadesiyle patron-adam (patron-client) iliĢkisi, denetlediği kaynakları siyasal sadakat 

ya da bağlılık gösteren kimselere kiĢisel çıkar sağlayacak biçimde yasal düzeni belli 

ölçülerde bozarak dağıtma politikasını ifade etmek için kullanılmıĢtır. Kentsel 

geliĢme acısından konuya bakıldığında bu durumun izdüĢümü kentsel alandır ve 

serbest piyasa ekonomisine dayanan toplumlarda bu alan, özellikle kentsel rant 

çerçevesinde patron-adam iliĢkisinin en belirgin olarak okunduğu mekândır.  

Yoksulluk, temelde nötr (tarafsız) bir kavramdır ve mutlak olmaktan çok göreli olanı 

belirler. Yoksulu belirleyen yokluk; gelir, kapasite ya da belli bir kültürün 

bulunmayıĢı olduğuna göre çok farklı yoksulluk türü söz konusu olabilmektedir 
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(Tekeli, 2003:38). Örneğin kiĢiler için yoksulluk tanımlaması yapıldığı gibi kentler 

için de yokluk ve eksiklik üzerinden yoksul kent tanımlaması yapılabilir. Oral 

(2003:166)‘a göre, bir kente iliĢkin bireysel, kamusal ve teknolojik yoksulluk, 

kentsel geliĢme üzerinde belirleyici üç tür yoksulluk sayılmalıdır. Bireyler açısından 

kentsel yoksulluk; kentli kiĢi ve grupların ortalama gelirleriyle yapmaları gereken 

zorunlu harcamaları karĢılayamayacakları bir sınırın altına düĢme durumu olarak 

tanımlanmıĢtır. Kamu yöneticileri açısından kentsel yoksulluk, yerel ve merkezi 

olarak yapılması gereken ve kiĢi baĢına gerçekleĢtirilmesi zorunlu olan kamu 

harcama kapasitesinin ortalama düzeyin altına düĢme hali olarak tanımlanmıĢtır. Son 

olarak teknolojik yoksulluk ise bir kentte maddesel ve toplumsal teknoloji 

olanaklarının eksikliği veya bunlardan yeterince yararlanılmama durumun ifadesi 

olarak kullanılmıĢtır. Özellikle serbest piyasa ekonomisinin göreli yoksulluğu 

beslediği ve kentsel alandaki ayrıĢmayı ve farklılaĢmayı derinleĢtirdiği söylenebilir 

(Ünsal, 2003:56). Bir anlamda serbest piyasa ekonomisinde mekân, yoksulluğun 

üretiminde hem bir araç iĢlevi görmüĢtür, hem de yoksulluğun belirgin bir Ģekilde 

okunduğu fiziki alan olmuĢtur denebilir.  

Kentsel Gelişmenin Mekânsal Boyutuna İlişkin Öne Çıkan Değişimler: Kentsel 

mekân, kentlerin ortaya çıkıĢından beri toplumdaki her türlü iliĢkinin ve iletiĢimin 

mekânı olmuĢtur. Toplumsal iliĢki ve örgütlenmenin yoğunlaĢtığı alan olan kentsel 

mekânın bazı nitelikleri, bir taraftan gündelik hayat akıĢı üzerinde belirleyici 

olurken, diğer taraftan mekânın karakteristik özelliklerini de yeniden 

biçimlendirmiĢtir. Genel anlamda kentsel mekân, farklılıkların çeĢitlilik içinde 

anlam kazandığı ve yoğun iliĢkiler yumağının yaĢandığı heterojen ve girift yerler 

olarak nitelendirilir. Dolayısıyla kendiliğinden ortaya çıkan, kestirilemeyen ya da 

sürprizleri barındıran; yeniliklere açık ama aynı zamanda kendi kurallarını üreten; 

toplumsal paylaĢım ve korunmanın yanı sıra yabancılaĢma ve yalıtılma sorunlarını 

da içinde barındıran bir mekândır (Tankut, 2002). Sıralanan bu nedenlerden dolayı 

da bir düzenleme eylemine konu olmayı gerektirir. Mekânın düzenlenmesi ise 

mekânın bölünmesi yoluyla gerçekleĢir. Ancak unutulmamalıdır ki, mekânsal 

düzenleme eylemi, toplumsal hayatı düzenleme dinamiklerini içerir (Aslanoğlu, 

1998:109) ve aynı Ģekilde toplumsal hayatı düzenleme eylemi de mekânsal 

düzenlemeyi gerekli kılar. 

Mekânsal açıdan kentsel düzenlemeye konu olan unsur, kent toprağıdır. Esasında 

kent dinamikleri, çevredeki kırsal alanları arsaya dönüĢtürerek kentsel yayılmaya yol 

açar (Öncü, 2010:384). Böylece kentsel topraklar, yapılı çevrenin üretimi için kent 

fonksiyonları ve kentsel geliĢmenin yönü gözetilerek belirli bir düzenleme eylemine 

konu olur. Ancak burada asıl vurgulanması gereken unsur kentsel toprağın değeri, 

yani toprağın sınırlı olması nedeniyle onu değerli ve önemli kılan bu niteliği 

olmalıdır. Kartal (1977:17)‘a göre insan, kent toprağına, iki nedenden dolayı ihtiyaç 

duyar. Birincisi, insan ihtiyaçlarını (barınma-konut, eğitim-okul, sağlık-hastane, 

ulaĢım-yollar vb.) karĢıladığı için; ikincisi ise insanlara çalıĢma olanağı sağlayan 

kuruluĢlara (fabrikalar, atölyeler, bankalar vb) zemin oluĢturduğu içindir. Ancak 

yazar, bunların yanı sıra bir üçüncü gerekçeye dayanarak da kentsel toprağın talep 

edileceğini vurgulamıĢtır. Bu üçüncü gerekçeye göre kentsel toprak, ticaret metaı 

olarak kullanılmak ve bundan gelir elde etmek, spekülasyon yapmak amacıyla talep 

edilebilir. Bunun gerçekleĢmesi ise ―özel mülkiyet hakkı‖na bağlıdır. Dolayısıyla 

kentsel toprakta özel mülkiyet hakkının olması, birinci ve ikinci nedenin, diğer bir 
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ifadeyle tüm kentsel toprağın, üçüncü neden için değiĢik derecede birer araç olarak 

kullanılma durumunu yaratacaktır. Bu durumun, özellikle küçük devlet yapısının 

öngörüldüğü serbest piyasa ekonomisinde rant odaklı bir kentsel geliĢme 

stratejisinin benimsenmesini kaçınılmaz kıldığı/kılacağı söylenebilir.  

Rant odaklı kentsel geliĢme yaklaĢımının yerleĢik hale gelmesi sürecinde yapılı 

çevrenin kullanım değeri, yerini rant odaklı kentsel geliĢme stratejisinin öngördüğü 

değiĢim (mübadele) değerine bırakmak zorunda kalacaktır. Bu yeni sürece iliĢkin 

olarak Tezcan (2010:503)‘ın da belirttiği gibi yapılı çevrenin üretimiyle oluĢturulan 

mekânsal sabitler, geçici olacaktır. Çünkü sermaye, mekânsal olarak sabitleĢtiği 

andan itibaren zaman içerisinde değersizleĢmeye baĢlar. Böylece eski tarihli 

mekânsal sabitlerin değeri düĢer ve onun yerine yeniden üretilecek mekânsal sabitler 

üzerinden yeni bir değiĢim değeri, yani yeni bir gelir yaratma fırsatı yaratılır. 

Dolayısıyla yaratılan yeni rant, sermaye birikimi ve çevirimleri sürecinde önemli bir 

iĢlev görür. Serbest piyasa ekonomisine özgü üretim iliĢkileri açısından sermaye, 

coğrafi olarak devingen olmak zorundadır. Bu süreçte gerçekleĢen yapılı çevre 

üretimini, özellikle üretim iliĢkilerine bağlı olarak sermaye birikimi ve sermayenin 

çevirimler arası hareketliliği açısından değerlendirildiğinde, yapılı çevre üretiminin 

sermaye birikim mantığına uyumlu olarak geliĢtiği söylenebilir (Aslanoğlu, 

1998:107).  

Yoksulluk sorununun mekânsal analizinde birbiriyle çeliĢkili iki yaklaĢımın 

bulunduğunu belirten ġengül (2003:45-46), birinci yaklaĢım olan göreli mekân 

yaklaĢımının, kentsel mekânda ortaya çıkan yoksulluk manzaralarını, yoksulluğu 

yaratan toplumsal iliĢkilerin bir yansıması olarak gördüğünü belirtir. Buna göre 

toplumsal yapıdaki eĢitsizlikler ve sömürü, mekâna yansımakta ve mekân 

aracılığıyla somutlaĢıp dıĢa vurulmaktadır. Örneğin gecekondu sorunu, ortaya çıkıĢı 

itibariyle emek piyasasında görece dıĢlanan kesimlerin konut sorununa, devletin 

duyarsız kalmasının kentsel mekândaki somut bir sonucu olarak belirmiĢtir. Ġkinci 

yaklaĢım olan mutlak mekân yaklaĢımında ise mekânın kendisine önemli bir 

belirleyicilik atfedilmekte ve yoksulluğun bu mekânlar aracılığıyla üretildiği 

varsayılmaktadır. Buna göre gecekondu, çöküntü ve sefalet alanları, yoksulluğun ya 

da yoksulluk kültürünün üretildiği mekânlar olarak görülmüĢtür. Bu tür mekânların 

ortadan kaldırılmasıyla yoksulluk ve benzeri sorunların da ortadan kaldırılabileceği 

savlanmıĢtır. Ne var ki, kentsel dönüĢüm projeri bağlamında dar gelirlilere sunulan 

yeni yaĢam alanlarının çoğunda yoksulluğun yeniden üretildiği gözden kaçmamıĢtır.   

Mekânın zaman içinde tahribi en çok ekonomik düzenlemeler ekseninde 

gerçekleĢmiĢtir (Aslanoğlu, 1998:109-113). Buna göre demiryolu ağının 

geniĢlemesi, telgrafın keĢfi, buhar makinesinin kullanımı, radyo iletiĢimi, bisiklet ve 

otomobilin yaygınlaĢması zaman ve mekân kavramını radikal bir Ģekilde değiĢtirmiĢ 

ve özellikle mekânsal yapı, sermayenin geri dönüĢ oranını hızlandırılmaya dönük 

olarak kontrol edilmiĢtir. Bu durum, zamansal çizgide mekân tahribatını 

hızlandırmıĢtır. Ancak yazara göre bu süreçte mekân kavramı da değiĢerek, yeni bir 

boyut kazanmıĢtır. Kentsel mekâna iliĢkin değiĢen algılar çerçevesinde kentler, 

büyük mekânlar olarak üst üste yığılmıĢ, kesiĢmiĢ ya da yan yana durmuĢtur. Bilgi 

ve teknolojik geliĢmeler bağlamında oluĢan devasa kuleler, donanımlı ve yüksek 

güvenlikli rezidanslar, alttan ve üsten kentin dört bir yanını örümcek ağı gibi saran 

ulaĢım ağı günümüz metropol kentlerin baskın öğeleri olarak belirmiĢtir. Ayrıca 
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mekânsal alanda yoğun bilgi ve teknoloji kullanımı, zaman-mekân sıkıĢması 

çerçevesinde yaĢam hızını arttırmıĢ; iĢleyen piyasa ekonomisinin kuralları 

çerçevesinde ekonomik iliĢkilerin yoğunlaĢtığı bazı kentler, diğer kentler arasından 

sıyrılarak ulus-devleti aĢan bir öneme sahip olmuĢtur. 

4. Sermaye Hareketliliğinin Kentsel Gelişme Üzerinde Yarattığı Dönüşümün 

Kamusal Fayda Açısından Değerlendirilmesi 

1980‘li yıllardan baĢlayarak refah/sosyal devlet uygulamaları derece derece tasfiye 

edilmeye baĢlanmıĢ ve bu uygulamalar, sermaye iĢlevselliğini öngören piyasa 

ekonomisinin güdümüne bırakılmıĢtır. Bu doğrultuda devlet aygıtının kurulu 

hiyerarĢisi, örgütsel yapısı, idari süreçleri ve hizmet sunma biçimleri belirli 

ekonomik ve politik projeler doğrultusunda yeniden düzenlenmiĢtir (Balkır, 2009). 

Toplumu oluĢturan (kentsel geliĢmenin belirleyicileri olan) tüm aktörlerin serbest 

piyasa ekonomisi içerisinde bir dengeye ulaĢacağı varsayımına koĢut olarak devletin 

ekonomik ve toplumsal yaĢamdan geri çekilmesi, refah/sosyal devlet anlayıĢını 

erozyona uğratmıĢ ve ulusal kalkınma kuramını da kökten değiĢtirmiĢtir. Ulusal 

kalkınma kuramındaki merkezi planlamanın yerini serbest piyasanın; kamu 

giriĢimciliğinin yerini özelleĢtirmenin; ulusal ekonomiyi oluĢturan ithal ikameci ve 

korumacı politikaların yerini küresel piyasaya açık ekonominin aldığı bir kalkınma 

anlayıĢı egemen olmuĢtur (ġahin, 2004:116-120). Ulus-devletin varlığı ve gücüyle 

menfaatleri çatıĢan güç merkezleri (uluslararası ve ulus-üstü kuruluĢlar ile küresel 

Ģirketler), devleti gittikçe artan bir biçimde eleĢtirme ve zayıflatma eğilimine 

giriĢmiĢlerdir. Bu güç merkezleri, devleti, egemenliğinde tuttuğu yetkilerin bir 

kısmını ulus-üstü ve uluslararası otoritelere, diğer bir kısmını da ulus-altı birimlere 

devretmeye zorlamıĢtır (Parlak, 2005:193). Güçlü devlet aygıtının iĢlevselliğine ve 

planlama kurumunun uygulamalarına itibar edilmeyen serbest ekonomik sistemde, 

kentsel geliĢme olgusunun tümüyle piyasanın iĢleyiĢine bırakılması, sermaye ve kent 

arasındaki söz konusu bu iliĢkiler bağlamında ciddi çeliĢkilerin doğmasına neden 

olmuĢtur. 

Piyasa, çıkarını azamileĢtirmeye dönük rasyonel kararlar alan aktörlerin özgür 

iradeleriyle iliĢkilendirildikleri sözleĢmeci ve rekabetçi fırsatlar ortamı olarak 

tanımlanmıĢ ve piyasa ekonomisinin iĢleyiĢi, belli ön kabullere dayanmıĢtır 

(Bayramoğlu, 2005:189-190). Piyasa, serbest ekonomik sistemdeki uygulamaların 

baĢlıca aracı iken, planlama, bu ortamda itibar edilen bir araç ve kurumlaĢma 

olmaktan çıkmıĢtır (Balamir, 2008:168). Çünkü planlama, ülke ölçeğinden yerel 

ölçeğe kadar her türlü yerleĢmede ekonomik, sosyal, politik ve kültürel dinamiklerin 

ortaya çıkardığı ve/veya çıkaracağı sosyal ve fiziksel (mekânsal) geliĢmelerin bir 

düzen çerçevesinde bir plan yardımıyla biçimlenmesini yönlendirme ve düzenleme 

etkinliğidir (Özgen, 2008:245). Bu etkinlik, ulus-devletin giriĢimci, koruyucu ve 

düzenleyici anlamda iĢlevselliğini gerektirmiĢtir. O halde bir araç olarak piyasa ve 

planlama, kaynakların dağılımında iki alternatif mekanizma ve yöntem olarak ele 

alınabilir ve her iki mekanizmanın iĢleyiĢ süreci bağlamında kentsel geliĢmenin nitel 

ve nicel anlamdaki seyrinin farklı olacağı söylenebilir. 

Serbest piyasa ekonomisinin kentsel çeliĢkilerini değerlendiren Keskinok (2007:98-

99), piyasa ekonomik sisteminin dayandığı değer yasasının kendi baĢına bir 

düzenleme olanağı sunamadığını/sunamayacağını vurgulamıĢtır. Yazara göre, değer 

yasasının düzenleyici bir yanı yoktur ve düzenleme iĢlevi ancak planlama ve siyaset 
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birimince yerine getirilebilir. Esasında piyasa ekonomisinde de planlı ekonomide de 

planlama, esas olarak kamusal değer üretmek, kamusal fayda üretmek ve kullanım 

değeri üretmek anlamına gelmektedir. Bu bağlamda yazar, planlamanın dayanmak 

zorunda olduğu kamusal değer üretme, kamusal fayda üretme, kullanım değeri 

üretme gibi iĢlevlerden piyasa sisteminin hem vazgeçemediğini, hem de bu 

iĢlevlerin üretim alanını kısıtlayıcı özelliği nedeniyle uzun erimde bunlarla 

yapamadığını vurgulanmıĢtır. Çünkü planlama, devletin bir düzenleme ve 

yönlendirme aracıdır. Serbest piyasa sisteminin öngördüğü ―küçük devlet‖ 

tanımlaması çerçevesinde devletin tamamen etkisiz kılındığı ve planlama eyleminin 

yok sayıldığı bir ortamda piyasa ekonomisinin sağlıklı iĢleyiĢinin tehlikeye gireceği 

varsayımı öne çıkmıĢtı. Özellikle mülkiyet hakları, yol, sağlık ve eğitim gibi temel 

kamu hizmetlerinin sunulmadığı bir toplumsal yapıda büyük ekonomik krizlerin 

kaçınılmaz olduğu vurgulanmıĢtır (Bayramoğlu, 2005:55).  

Serbest piyasa ekonomisinde sermaye için kent, artık-değerin yaratıldığı yerdir; 

üretim tarzının yeniden belirlendiği alandır; altyapısıyla, üretim ve hizmet iĢlevi 

gören binalarıyla bizzat sermaye birikiminin kendisidir; kentsel alanda ortaya çıkan 

rant ile artık-ürünün bölüĢümü ve sermaye birikiminin bundan doğrudan 

etkilenmesidir (Ertürk, 2009:104). Sermaye ile kent arasındaki bu iliĢki biçimini 

destekleyici nitelikte devletin kentsel alana müdahalesine iliĢkin önemli bir politika 

değiĢikliğinin söz konusu olduğu söylenebilir. Örneğin eğitim, sağlık, ulaĢım ve 

benzeri türden hizmetlerin sağlanmasında devlet, dereceli olarak çekilmiĢtir. 

Çekilmediği alanlara iliĢkin hizmetlerin sunumunu da ihale ve benzeri yöntemlerle 

özel sektöre bırakmıĢtır. Bu yönelim, bir anlamda refah/sosyal devlet 

uygulamalarının kentsel alandaki çözülüĢünü de beraberinde getirmiĢtir (TÜBA, 

2006:35). Kent mekânına iliĢkin düzenlemeler giderek gevĢekleĢtirilmiĢ ve planlama 

aygıtı bu süreçte; kaynakların yeniden dağılımı, mülkiyetin yeniden düzenlenmesi, 

kentsel çevrelerin ve kentsel geliĢmenin yeniden düzenlenmesi, bölgesel geliĢmenin 

planlanması gibi etkinlikleri kamusal fayda gözeterek yapma eğiliminden 

uzaklaĢmaya baĢlamıĢtır (Özgen, 2007:170). Bu bağlamda birlikte (kolektif) 

tüketim, kentleri özgün kılan faktör olmaktan çıkmıĢtır. Ayrıca esnek bir arazi ve 

gayrimenkul piyasasının iĢlevsellik kazanması öngörülmüĢtür. Buna bağlı olarak 

büyük modern kentlerde görülen büyüme, kentin bazı kısımlarına, özellikle merkezi 

bir konumda bulunan arsalara suni ve akıl almaz bir değer artıĢı getirmiĢtir (Harvey, 

2013:60). Bu durum, daha fazla rant elde etme kaygıları çerçevesinde kentsel 

mekânı yeniden biçimlendirmiĢtir. 

GeçmiĢten bu yana yapı denetiminin sağlıklı iĢlemediği ve ruhsatsız yapılaĢmanın 

neredeyse kanıksandığı ülkemizde, deprem gerçeği, göz ardı edilemeyecek önemde 

bir risk faktörü olarak belirmiĢtir. Sağlıksız yapılaĢmanın yaygın olduğu bölgelerde 

kentsel dönüĢüm, bundan dolayı önemli bir çözüm aracı olarak ele alınmıĢtır. Ne var 

ki, kentsel dönüĢüm çerçevesinde mülksüzleĢtirme ve yerinden etme süreci, serbest 

piyasa ekonomisi güdümlü kentsel süreçlerin çekirdeğini oluĢturur olmuĢ ve bu 

anlamda kentler, kentsel yenileme aracılığıyla artık-değerin emilmesi sürecinde 

önemli bir iĢlev görmeye baĢlamıĢtır (Harvey, 2013:60). KentleĢme, artık-değerin 

emilme sürecinde önemli bir rol oynamaya baĢlamıĢtır. Dolayısıyla rant odaklı 

olarak gerçekleĢtirilen kentsel dönüĢüm projelerinde en fazla etkilenen çoğu kez 

yoksullar ve toplumda marjinalleĢ(tiril)en kesimler olmuĢtur. Bu kesimlerin 

yerinden edilerek baĢka alanlara kaydırılmıĢ olması, mevcut sorunları çözmek 
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yerine, daha çok sağlıksız ve sorunlu alanların mekânsal konumunu değiĢtirmiĢtir. 

Söz konusu kesimlerin yerleĢtirildiği alanlarda sağlıksız yaĢam koĢulları ve 

düzensizlik çok geçmeden yeniden üremiĢtir. Dolayısıyla ―Kentsel dönüĢüm 

üzerinden artık-değerin emilmesi süreci kime nasıl hizmet vermektedir?‖ sorusu bu 

anlamda akılları meĢgul eden önemli bir soru olarak belirmiĢtir. 

5. Sonuç 

Serbest piyasa ekonomisinin iĢlevsellik alanı, 1980‘li yıllardan itibaren daralmaya 

baĢlayan ulus devletin etkinlik alanına koĢut olarak derece derece geliĢme 

kaydetmiĢtir. Bu yıllardan baĢlayarak sosyal hizmet alanının hızla daralması ve 

kamusal fayda gözeten birçok giriĢimin özel kesime devredilmesi sonucu piyasa 

ekonomisinin etkinlik alanı geniĢlemiĢ ve sermaye; yerel, ulusal ve uluslararası 

ölçekte hızla örgütlenmeye baĢlamıĢtır. Bu yeni olgunun etkileri çok gündelik 

yaĢamın tüm alanlarında kendini hissettirmeye baĢlamıĢ; kentsel düzenleme, 

toplumsal değer ve iliĢkiler, piyasa ekonomisinin kuralları çerçevesinde yeniden 

biçimlenmiĢ ve kent mekânında birlikte (kolektif) tüketim, önceliğini yitirmiĢtir. 

Ekonomik geliĢme sürecinde odak noktası haline gelen kentler, sermayenin değiĢen 

mekân yaklaĢımı çerçevesinde yeniden yapılandırılmıĢtır. Ne var ki, kentlerin 

evrimi, sınıfsal bir olgu üzerinden geliĢmiĢtir ve artık-değerin yeniden üretimi, 

dağıtımı ve denetimi sürecinde izlenen ekonomik ve politik yaklaĢım, kentlerdeki 

sınıfsal yapıyı ve toplumsal geliĢmeyi biçimlendiren esas etken ola gelmiĢtir. 

Dolayısıyla düzenleyici, denetleyici ve gerektiğinde giriĢimci niteliğini kullanabilen 

güçlü bir devletin varlığı, toplumsal bütünleĢme ve sağlıklı kentsel geliĢme 

açısından hayati önemde olmuĢtur. Toplumsal bütünleĢmeyi ve sağlıklı kentsel 

geliĢmeyi önceleyen kentsel uygulamaların (politikaların) baĢlıca amacı ise etkin bir 

kent ekonomisi oluĢturmak ve kentsel alanda sosyal adaletin gerçekleĢtirilmesini 

sağlamak yönünde olmalıdır. Saf serbest piyasa ekonomisine geçiĢ sürecinde kentin 

ekonomik, sosyal ve mekânsal boyutlarında görülen ve yeniden üretilen 

farklılaĢmanın, kutuplaĢmanın ve toplumsal eĢitsizliğin açmazları, söz konusu 

kentsel politikaların bütünleĢtirici yaklaĢımı ve eĢitsizlikleri enazlaĢtırıcı ilkesiyle 

aĢılabilir.  
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Öz: Gezi protestolarına odaklanan bu çalışmada bir yandan kentsel bir protesto hareketinin 

ulusal yayılımı, diğer yandan bu yayılımın kent ve çevre açısından sonuçları incelenmektedir. 

Çalışma, Ernesto Laclau tarafından geliştirilen kavramsal araçlar çerçevesinde, Gezi 

protestolarının mevcut kurumsal düzende karşılanmayan bir dizi toplumsal talep arasında bir 

eşdeğerlik ilişkisi kurduğunu tartışmaktadır. Böylece, toplumsal alan bir yanda toplumsal 

taleplere sırtını dönen „iktidar‟ ve diğer yanda talepleri karşılanmayan „mağdurlar‟ olarak 

iki kampa bölünmüş ve mağdur olduğunu düşünen pek çok toplumsal grup iktidara karşı 

harekete geçmiştir. Gezi protestolarının ulusal ölçekte yayılımı, bir yandan, siyaset alanının 

dışına itilmeye çalışılan „kent ve çevre‟ eksenli toplumsal talepleri siyasetin ana gündemi 

haline getirirken, diğer yandan siyasi iktidarı Gezi Parkı‟nın ticarileştirilmemesi yönündeki 

toplumsal talebi dikkate almak ve „çevreci‟ grupların demokratik ve meşru talepleri dile 

getirebileceklerini ve demokratik protesto hakları olduğunu, gönülsüzce de olsa, kabul etmek 

durumunda bırakmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Gezi Parkı, Taksim, Gezi Protestoları, Gezi Hareketi, Kent ve Çevre 

Protestoları.  

 

Abstract: Focusing on Gezi protests, this study examines how and with what consequences urban 

protests disseminate nationally. Using the conceptual tools developed by Ernesto Laclau, it argues 

that Gezi protests established equivalential relation among a series of frustrated social demands. In 

this way, Gezi protests divides the social into twocamps as the „power‟ on the one side and as the 

„underdog‟ on the other side, leading to the mobilization of the latter against the former. National 

dissemination of Gezi protests produced important consequences: it brought urban and 

environmental issues, which have been long neglected by the government, to the top of the political 

agenda, on the one hand, and forced the government both to take the social demand related with 

the Gezi Park into account, and to accept, though reluctantly, that environmentalist groups have 

the right to protest and to voice environmental concerns. 

Keywords:. Gezi Park, Taksim, Gezi Protests, Gezi Movement, Urban and Environmental 

Protests. 
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Bu çalıĢma spesifik bir kent mekânının neo-liberal politikalar doğrultusunda 

ekonomik kazançlara tahvil edilmesine karĢı çıkan bir kent protestosu olan Taksim 

Gezi Parkı hareketinin nasıl ulusal ölçekte pekçok toplumsal grubu kucaklayan bir 

çağrıya dönüĢtüğünü ve bunun sonuçlarını incelemektedir. ÇalıĢmada Ernesto 

Laclau‘nun siyasal mücadeleler üzerine geliĢtirdiği kavramlardan yola çıkarak, Gezi 

Parkı hareketinin kent mekânına iliĢkin spesifik taleplerinin siyasi erk tarafından sert 

bir Ģekilde reddedilmesiyle birlikte bu spesifik talepler ile, mevcut sistem içinde 

halihazırda karĢılanmayan pekçok farklı toplumsal talep arasında bir ‗eĢdeğerlik‘ 

ortaya çıktığı öne sürülmektedir. Ortak paydası ‗karĢılanmamak‘ olan birbirinden 

farklı toplumsal talepler arasında doğan bu eĢdeğerlik, toplumsalı bir yanda 

toplumsal taleplere sırtını dönen ‗iktidar‘ ve diğer yanda talepleri karĢılanmayan 

‗mağdurlar‘ olarak iki kampa bölmüĢ ve mağdur olduğunu düĢünen grupları iktidara 

karĢı harekete geçirmiĢtir. Böylece, ‗Taksim Gezi Parkı‘ oldukça heterojen 

toplumsal talepleri sembolize eden bir ‗gösteren‘e dönüĢmüĢ, ve bu taleplere sahip 

çok çeĢitli grupları ulusal düzlemde mobilize etmiĢtir.  

Taksim Gezi Parkı protestolarının mevcut sisteme alternatif bir söyleme tercüme 

edilip edilmeyeceği ve uzun vadeli toplumsal ve siyasi sonuçlar yaratıp 

yaratmayacağını kestirmek henüz mümkün olmamakla birlikte, kısa sürede önemli 

sonuçlar yaratmıĢ olduğunu söyleyebiliriz. Bir yandan, siyasetin alanının dıĢına 

itilmeye çalıĢılan ‗kent ve çevre‘ eksenli toplumsal talepler siyasetin ana gündemi 

haline gelmiĢtir. Diğer yandan ise kentsel bir protesto hareketinin taleplerinin farklı 

pekçok taleple eklemlenerek büyümesi karĢısında siyasi erk, kentsel mekâna iliĢkin 

taleplerin bir kısmını bireysel bir Ģekilde karĢılayarak bu talepler ile diğer talepler 

arasındaki eĢdeğerlik zincirini kırmaya ve böylece kısa sürede büyüyen muhalif 

hareketi kontrol altına almaya çalıĢmıĢtır. Bu siyasi manevra, Taksim Gezi Parkı 

protestolarının kentsel mekâna iliĢkin taleplerin ötesinde temsil etmeye baĢladığı 

diğer talepleri bastırmaya yönelik bir çabayı içermekle birlikte, gerek kentsel 

hareketler, gerekse çevreci hareketler açısından oldukça önemli sonuçlar 

doğurmuĢtur. Neo-liberal politikalar ve otoriter siyaset anlayıĢı doğrultusunda 

kentsel ve çevreci protesto hareketlerinin taleplerini yok sayma ve bastırma ve 

protestocuları mücrimleĢtirerek itibarsızlaĢtırma ve stigmatize etme tutumunu 

benimsemiĢ olan siyasi erk, Taksim Gezi Parkı hareketinin kamusal mekânın 

ticarileĢtirilmemesi talebini dikkate almak ve ‗çevreci‘ grupların demokratik ve 

meĢru talepleri dile getirebileceklerini ve demokratik protesto hakları olduğunu 

gönülsüzce de olsa kabul etmek durumunda kalmıĢtır. 

1. Siyasal/Toplumsal Hareketler 

Ernesto Laclau, siyasal veya toplumsal hareketler olarak adlandırılan toplumsal 

olguyu kapsamlı bir Ģekilde inceleyebileceğimiz radikal inĢacı bir perspektif sunar. 

Ana akım toplumsal hareket teorilerinden farklı olarak, ‗toplumsal talep‘ 

kategorisini toplumsal/siyasal hareketlerin en temel analiz birimi olarak öneren bu 

perspektif, gerek hareketlerin doğuĢuna zemin hazırlayan yapısal faktörleri, gerekse 

hareketlerin yeni bir özne olarak nasıl doğduklarını ve hegemonik toplumsal 

yapılara nasıl meydan okuyabildiklerini kapsamlı bir Ģekilde anlamamıza imkân 

verir.  

Hegemonya, Laclau (1990, 1996, 2005; ayrıca, Laclau ve Mouffe, 1985, 1990) 

tarafından geliĢtirilen yaklaĢımın en merkezi kavramıdır. Laclau‘ya göre toplumsal 
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yapılar farklı siyasal güçlerin hegemonik mücadeleleri yoluyla Ģekillenirler. 

Hegemonik bir mücadeleye giriĢerek toplumsal olanı yeniden inĢa etme imkânı, 

ancak mevcut hegemonik sistemin krize girmesi ile mümkün hale gelir. Hegemonik 

bir sistemin krize girmesi ise, çeĢitli toplumsal taleplere cevap verebilme kapasitesi 

ile ilgilidir. Laclau‘nun belirttiği üzere (2005:175-199, farklı toplumsal taleplere 

büyük ölçüde cevap verebilen ve toplumun farklı kesimlerini bütünleĢtiren bir 

hegemonik sistemin krize girme olasılığı oldukça düĢüktür. Böyle bir sistemde 

doğan bir siyasal hareketin dile getirebileceği toplumsal talepler oldukça sınırlı olur. 

Bu nedenle hareket farklı talepleri kapsayacak Ģekilde geniĢleyemez ve yalnızca 

marjinal bir pozisyona sahip olur. Bu durumda ya hegemonik sistem karĢılanmamıĢ 

birkaç toplumsal talebi sisteme eklemleyerek nötralize eder ve böylece sisteme karĢı 

bir muhalefetin örgütlenmesini engeller, veya bu talepler sistemde karĢılanmamıĢ bir 

Ģekilde kalır. Ancak, mevcut kurumsal düzen daha az toplumsal talebi karĢılama 

yeteneğine sahipse, daha az toplumsal gruba hitap edecektir. Böyle bir sistemde 

doğan toplumsal bir hareketin dile getirebileceği talep sayısı daha fazla olur ve 

böylece hareketin karĢı-hegemonik bir mücadele verme Ģansı daha fazla olur. 

Bununla birlikte böyle bir sistemde doğan bir toplumsal hareket, Laclau‘nun iĢaret 

ettiği üzere, bir yandan sistemin içinde yer almakla birlikte diğer yandan sisteme 

meydan okuduğundan muğlâk bir pozisyona sahip olacaktır. Üçüncü bir olasılık ise 

mevcut kurumsal sistemin ‗organik kriz‘ yaĢaması, diğer bir ifadeyle farklı 

toplumsal talepleri ‗kendi farklılıkları ve tikellikleriyle absorbe etme yeteneğini‘ 

giderek daha fazla yitirmesi durumudur (Laclau, 2011: 139, 144). Yeniden 

yapılandırılma ihtiyacında olan böyle bir sistemde doğan toplumsal/siyasal 

hareketlerin dile getirebileceği pek çok toplumsal talep olacağından hareketin 

yayılma ve hegemonik olma Ģansı dikkate değer ölçüde yüksek olacaktır. Burada 

bütün bu olasılıkların yalnızca muhtemel yapısal potansiyellere iĢaret etiğinin altını 

çizmek gerekir. Bu potansiyellerin gerçekleĢip gerçekleĢmeyeceği ve ne ölçüde 

gerçekleĢeceği hem toplumsal hareketlerin doğuĢunu ve geliĢimini hem de 

sürdürecekleri hegemonik mücadeleyi etkileyecek özgül tarihsel koĢullara ve 

olumsallıklara bağlıdır. 

Buraya kadar genel hatları itibariyle verilen kavramsal araçların iĢaret ettiği üzere 

herhangi bir toplumsal hareket, mevcut kurumsal sistemlerce tatmin edilmeyen 

toplumsal taleplerin dile getirilmesi ve bu yolla farklı toplumsal grupların seferber 

edilmesi yoluyla doğar. Bu nedenle, Laclau‘nun (2005) önerdiği gibi, herhangi bir 

toplumsal hareketin analizinde bu hareketi oluĢturan toplumsal gruplardan değil 

hareketin dile getirdiği toplumsal taleplerden baĢlamak, yani toplumsal talepleri en 

temel analiz birimi olarak ele almak gerekir. Mevcut kurumsal sistemle 

bütünleĢemeyen toplumsal taleplerin varlığı, toplumsal hareketler gibi parlamento 

dıĢı inisiyatiflerin bu toplumsal talepleri dile getiren bir söylem inĢa ederek 

doğmasının zeminini hazırlar. Bir toplumsal hareket tek bir toplumsal talebi dile 

getirebileceği gibi farklı toplumsal talepleri de dile getirebilir. Laclau‘nun da (2005) 

iĢaret ettiği gibi, toplumsal bir hareketin büyümesi ve güçlenmesi farklı toplumsal 

talepleri ifade edebilme yeteneğine bağlıdır. Diğer bir deyiĢle, bir toplumsal hareket 

mevcut kurumsal sistemle bütünleĢemeyen farklı tikel talepleri seslendirdiği ölçüde 

farklı toplumsal grupları mobilize edebilir. Birbirinden farklı tikel toplumsal 

taleplerin bir söylemde ifade edilebilmesi ise ancak bu taleplerin ‗eĢdeğer‘ bir 

biçimde bu talepleri karĢılamayan sisteme karĢı eklemlenmesi ile mümkün olur 

(Laclau, 2005). Aslında birbirinden farklı toplumsal talepleri eĢdeğer kılan mevcut 
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sistemin bu taleplere yüz çeviriyor oluĢudur. Daha açık vermek gerekirse, farklı 

taleplerin bir araya gelmesini sağlayan hepsinde ortak olan pozitif içerikleri değil, 

hepsinde ortak olan reddedilme, dikkate alınmama, karĢılanmama durumudur 

(Laclau, 1996). Böylece toplumsal, bir yandan toplumsal talepleri karĢılamayan 

‗iktidar‘, diğer yandan toplumsal talepleri karĢılanmayan ‗mağdurlar‘ olarak iki 

kampa bölünür ve iktidar, mağdurlar için toplumsal taleplerinin karĢısında duran bir 

‗ortak hasım‘ ya da ‗ortak hedef‘ haline gelir. Laclau‘ya (2011) göre bu durum, 

toplumsal taleplerin doğasını değiĢtirir: talepler karar verme yetkisi olan yüksek bir 

merciiye yöneltilmiĢ basit ricalar olmanın ötesine geçerek mücadele eden taleplere 

dönüĢür.   

Dikkate alınmayan toplumsal taleplerin eĢdeğer birbiçimde eklemlenmesi siyasal 

mücadelelerin doğması için gerekli olmakla birlikte yeterli değildir, zira taleplerin 

eĢdeğer eklemlenmesi talep sahipleri arasında ‗gevĢek bir dayanıĢma hissi‘ 

oluĢturmanın ötesine gidemez (Laclau, 2005: 93). Bunun ötesine geçerek farklı 

talepleri ve talep sahiplerini sembolik olarak bütünleĢtirmek için ‗kolektif bir 

kimlik‘ inĢası gereklidir (Laclau, 2005: 77).   Böyle bir kolektif kimliğin inĢası, 

eĢdeğer bir biçimde eklemlenen taleplerden birinin merkezi bir konum edinerek 

diğer tüm talepleri sembolik olarak temsil eden bir ‗gösteren‘ haline gelmesiyle 

mümkün olur. Çevreci bir hareketin söyleminde, örneğin, çevreci talepler bir dizi 

ekonomik veya kültürel talebi temsil eder hale gelebilir. Bir toplumsal talep, pek çok 

baĢka talebi temsil eder hale geldiğinde, kendi literal anlamından ve içeriğinden belli 

ölçülerde sıyrılır ve ‗boĢ gösteren‘ haline gelir (Laclau, 1996). 

2. Gezi Protestolarını Mümkün Kılan Yapısal Faktörler 

Gezi protestolarının niteliğine geçmeden önce bu protestoların doğuĢunu mümkün 

kılan yapısal faktörleri dikkate almamız gerekir. Bu noktada mevcut kurumsal 

düzenin yapısı ve bu yapı çerçevesinde ya da doğrultusunda iktidarın iĢleyiĢ 

biçiminin çok büyük önem arz ettiğini belirtmemiz gerekir, zira Gezi hareketi 

kurumsal siyaseti etkilemeye çalıĢan basit bir protesto olmanın çok ötesine geçmiĢ 

ve, hareketin üyelerinin de vurguladığı biçimde, mevcut kurumsal düzene ve bu 

düzen üzerinden iktidarın iĢleyiĢine karĢı çıkan bir ‗direniĢ‘ hareketine dönüĢmüĢtür. 

DireniĢ kavramı hareketin bu temel niteliğini, yani mevcut düzene tepkisel veya 

reaktif niteliğini ortaya koyması bakımından isabetli bir kavramdır. Gezi 

hareketinde, yaklaĢık dört aylık süreçten sonra geldiğimiz noktada henüz siyasi 

iktidarı ve kurumsal düzeni sorgulamanın ve siyasi iktidarın bir takım somut tutum 

ve eylemlerine direnmenin (yani negatif bir tavrın) ötesinde bir iradeye geçiĢ söz 

konusu değildir. Bu noktada, iktidar-direniĢ diyalektiği ile ilgili olarak Scott‘ın 

(1987: 299) yapmıĢ olduğu temel bir saptamayı hatırlamak önemli: ‗DireniĢin 

parametreleri, en azından kısmen, baskının kurumları tarafından oluĢturulur‘. Esasen 

Foucault'nun kavramsallaĢtırmalarından beslenen bu görüĢü Sadan (1997: 60) biraz 

daha ayrıntılı bir biçimde Ģu Ģekilde dile getiriyor:  

Ġktidarın nasıl, kurnazca denebilecek bir biçimde, direniĢi Ģekillendirdiğini anlamak 

önemlidir. DireniĢi [yani onun koĢullarını] üreten, yerini belirleyen, ve onu yöneten 

güçtür iktidar. Bir baĢka deyiĢle, direniĢ, mücadele araçlarını, ve hatta gerçekte 

oluĢturduğu toplumsal pozisyonun kendisini, mevcut iktidarın biçiminde bulur. 

Buradan hareketle, baĢarılı bir iktidar pratiği, direniĢe karĢı kullanacağı araçları 

geliĢtirmek kadar, direniĢi belli formların içine sokmayı da içerir.  
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Burada, iktidarın gücünü mutlaklaĢtırıp, direniĢi kendi eylemlilik gücünden yoksun 

bir türeve indirgememek gerektiğinin de altını çizmek gerekir. Ġktidarın direniĢi 

biçimlendirme gücü kadar, elbette direniĢin de iktidarı etkileme gücü vardır. 

Dolayısıyla, iktidar ile direniĢ arasındaki Ģekillendirici iliĢki tek yönlü değil 

karĢılıklıdır (Buntman, 2004).  

Bu çerçevede çeĢitli iktidar iliĢkileri doğrultusunda ĢekillendirilmiĢ ve 

Ģekillendirilmekte olan mevcut kurumsal düzeni ele aldığımızda, bu düzenin küresel 

ölçekte hegemonik olan neoliberalizm, Türkiye‘de neredeyse gelenekselleĢmiĢ 

otoriter devlet yönetimi ve mevcut siyasi iktidarın dindar/muhafazakâr ideolojik 

yönelimi çerçevesinde biçim almıĢ bir düzen olduğunu görürüz. Siyasi iktidarın da 

toplumsal ve siyasi algısına ve dolayısıyla politika ve pratiklerine yön veren bu 

neoliberal-muhafazakâr-otoriter çerçeveye iliĢkin olarak bazı hususların altını 

çizmek gerekmekte. Öncelikle, siyasi iktidarın neoliberal hegemonya doğrultusunda 

piyasa yönelimli bir ekonomik stratejiyi benimsemesine rağmen, bu stratejiden, 

siyasi ve ideolojik olarak kendisine yakın sermaye gruplarına birtakım ekonomik 

fırsatlar ve kolaylıklar sağlamak ve böylece kendi gücünü de konsolide etmek 

amacıyla saptığını görüyoruz
i
 (Buğra, 2013). Böylece aslında AKP hükümeti 

belirlilik ve kurallılık isteyen kapitalist sisteme de tam olarak uyum sağlamamıĢ ve 

eĢ dost kapitalizmi (crony capitalism) olarak adlandırılabilecek türde politikalar 

izlemiĢtir. Siyasi iktidarın muhafazakârlığı ise daha çok din eksenli bir 

muhafazakârlık Ģeklini almıĢtır. Daha doğru bir ifadeyle, iktidarının ilk yıllarında bir 

takım liberal kaygıları da dikkate alan bir görüntü veren AKP, giderek artan bir 

oranda dini (Sünni Ġslam) referanslarla hareket etmeye baĢlamıĢtır. Ġktidar neoliberal 

ve muhafazakâr politikalarının gerek oluĢturulmasında gerekse uygulanmasında ise 

yine giderek artan bir otoriter tarz benimsemiĢtir. Hükümetin otoriterliği kendisini 

özellikle çeĢitli politikalarına yönelik itirazlara yönelik tahammülsüzlüğünde 

göstermektedir.  

Ak Parti hükümetinde, otoriter bir yönetim tarzı benimsemenin yanında, tüm temsil 

gücünü ve iradeyi Ģahsında toplayan bir lider figürünün yıllar içinde çok belirgin bir 

hale geldiğinin de altını çizmemiz gerekir.  Bu anlayıĢın yakın dönemdeki en 

önemli, AKP yöneticilerinin de büyük oranda etkilendiği, kaynağı Necip Fazıl 

Kısakürek'in ilk defa 1960ların sonlarında basılan "Ġdeolocya Örgüsü" kitabında 

tarif ettiği "BaĢyüce" ütopyasıdır. Bu eserin "Devlet ve Ġdare Mefkuremiz" baĢlıklı 

8. Bölümünden birkaç alıntı, Kısakürek'in tariflediği "BaĢyüce" ile bugünkü yönetim 

anlayıĢı arasındaki benzerlikleri görmeye yetecektir. BaĢyüce, "bütün salahiyetler 

[yetkiler] . . . eline teslim edilmiĢ bir kamil ferd" olarak, "Allah'ı, vicdanı ve milleti 

arasında terkibleĢtirmeye [birleĢtirmeye] memur" edilmiĢtir; onun "her edası ve iĢi, 

'ben milletimin, görünürde en ahlaklı, en bilgili ve en akıllı ferdiyim!' diye ilan 

edecektir"; onun "her emri, kanunu tamamlayıcı ve belirtici ayrı bir kanundur. 

Kanunun bir Ģey söylemediği yerde 'BaĢyüce'nin emri, kat'idir"; "'BaĢyüce', temsil 

ettiği iman ve hakikat kutbunun, en ileri hürriyet içinde her Ģeyi ve herkesi 

köleleĢtiren manasına karĢı mukaddes mizan [terazi] önünde, bizzat, her Ģeyden ve 

herkesten fazla köleleĢecektir". Her ne kadar idealize edilen "BaĢyüce" nefisinden 

arınmıĢ ve "ileri hürriyet" içinde yaĢayan kölelerden biri ise de, bu idealin ete 

kemiğe bürünmüĢ hali gibi duran yönetim anlayıĢının özellikle "ustalık dönemi" 

diye adlandırılan son seçimlerden bu yana geçen süreçte kibirli bir surette karĢımıza 
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çıktı. Böylelikle, Ak Parti hükümetinde lider figürü neredeyse mutlak bir iktidarın 

ve anti-demokratik yönetim tarzının cisimleĢtiği bir figür haline dönüĢtü.  

Siyasi iktidarın politikalarını belirleyen neoliberal-muhafazakâr-otoriter çerçeve ve 

lider figürünün mutlak egemenliğine dayalı anti-demokratik yönetim tarzı, toplumun 

bazı kesimlerine hitap etmekle birlikte, pek çok toplumsal talebi dıĢlamakta ve 

çeĢitli toplumsal gruplar nezdinde memnuniyetsizlik yaratmaktadır. Ranciére‘in 

(1999) kelimeleriyle ifade edersek, mevcut neoliberal-muhafazakâr-otoriter düzen, 

bazı gruplara belli toplumsal yerler ve pozisyonlar tahsis eder ve bu grupları 

görülebilir ve iĢitilebilir kılarken, bazılarına hiçbir yer tahsis etmemekte ve bu 

grupları ne görülebilir ne de iĢitilebilir kılmaktadır. Diğer bir ifadeyle, neoliberal 

politikalara toplumu otoriter bir Ģekilde muhafazakârlaĢtırma politikalarının 

eklemlenmesiyle oluĢmuĢ mevcut hegemonik yapı, farklı toplumsal, siyasi ve 

ekonomik talepleri absorbe etme yeteneğinden uzaktır. Bu durumun tüm temsillerin 

sorgulandığı bir ‗organik krize‘ iĢaret etmemekle birlikte, bir dizi toplumsal 

huzursuzluk ve memnuniyetsizliğe yol açtığını söyleyebiliriz. Ancak, Türkiye‘de 

devletin toplumsal memnuniyetsizliklere ve taleplere karĢı geleneksel birtakım 

refleksler geliĢtirmiĢ olması, AKP hükümetine de çeĢitli talep ve itirazları bloke 

etme ve böylece mevcut sistemi olduğu gibi muhafaza etme ve dayatma yönünde 

önemli araçlar sunmaktadır. Hükümet özellikle, mevcut düzenin kapsamadığı ve bu 

nedenle rızasını örgütleyemediği ve/veya örgütleyemeyeceği toplumsal talep ve 

gruplara yönelik olarak otoriter bir tavır takınma ve bu doğrultuda çeĢitli 

politikalarını zaman zaman zor kullanarak empoze etme ve politika ve 

uygulamalarına anlamlı bir itirazı ve muhalefeti mümkün kılacak siyasi kanalları 

kapatma yoluna baĢvurmaktadır. 

3. Gezi Protestoların Doğuşu ve Yayılımı: Toplumsal Talepler/Toplumsal 

Gruplar 

Taksim Gezi Parkı‘nın ticarileĢtirilmesine ve özelleĢtirilmesine karĢı baĢlayan, 

ancak Ġstanbul‘un dıĢında 78 ile yayılan ve yaklaĢık 5 milyon insanı mobilize eden 

protestolar (Akınhay, 2013; Günce, 2013), çok genel olarak konuĢmak gerekirse, 

Zizek‘in (2013) belirttiği üzere ‗vahĢi neo-liberal ekonomi ile dini-milliyetçi 

otoriterliğin‘ Ģekillendirdiği politikalara tepkidir. Ancak, bu tepkinin protestolara 

nasıl dönüĢtüğünü anlamak için protestoları tetikleyen geliĢmelere kısaca bir göz 

atmamız gerekir. Öncelikle, protestoların Gezi Parkı gibi kamusal bir mekânın 

özelleĢtirilmeye teĢebbüs edilmesinin ardından patlak vermesinin, diğer bir deyiĢle, 

protestolara mekâna iliĢkin bir hareketin öncülük yapmasının pek ĢaĢırtıcı 

olmadığını belirtmemiz gerekir. Son on yılda AKP hükümetinin neoliberal 

politikalar çerçevesinde kentsel olan ve olmayan pekçok kamusal mekânı, herhangi 

bir toplumsal katılım olmadan dönüĢtürmeye çalıĢması, daha doğru bir ifadeyle, 

ticarileĢtirerek sermayeye tahsis etmesi ile Gezi parkına benzer pek çok protesto 

ortaya çıktı ve böylece mekâna iliĢkin protestolar, Benlisoy‘un da (2013) belirttiği 

gibi, toplumsal muhalefetin önemli bir parçası haline geldi.  

Gezi protestoları, HES, termik santral, madencilik, baraj, kentsel dönüĢüm gibi 

projelerin mekâna yönelik tehditlerine karĢı çıkarak doğan protesto hareketlerine 

oldukça benzer bir Ģekilde, Taksim yayalaĢtırma projesinin kamusal mekâna yönelik 

tehditlerine karĢı çıkarak doğdu. Taksim yayalaĢtırma projesine itirazlar temel 

olarak, Mimarlar Odası‘nın çağrısı üzerine ġubat 2012‘de biraraya gelen onlarca 
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kurum, platform ve örgüt tarafından oluĢturulan Taksim DayanıĢma adlı oluĢum 

tarafından bir yılı aĢkın bir süredir dile getirilmekteydi (Yapıcı, Radikal 18 Ağustos 

2013). Taksim DayanıĢma, kuruluĢundan Gezi protestolarının doğduğu zamana 

kadar itiraz dilekçeleri toplama, imza toplama, dava açma, Taksim‘de nöbet tutma 

gibi eylemler yürüterek konuya dikkat çekti. Ancak, siyasi iktidar, tıpkı yukarıda 

bahsedilen diğer protestolarda olduğu gibi, Taksim DayanıĢma tarafından dile 

getirilen talepleri hiçbir biçimde dikkate almadı herhangi bir toplumsal katılım 

olmadan geliĢtirdiği Taksim yayalaĢtırma projesini uygulamaya baĢladı. Bu proje 

kapsamında, 27 Mayıs 2013 tarihinde Gezi Parkında baĢlayan yıkım çalıĢmalarını 

durdurma çabalarına  karĢı polisin giderek yükselen dozda Ģiddet kullanması ve 

protestocuların bir kısmını yaralaması önce Ġstanbul ve çok kısa bir sürede diğer 

illerde kitlesel protestoların doğmasına giden yolu döĢedi. Dolayısıyla, Taksim 

DayanıĢma liderliğinde Gezi Parkı‘ndaki yıkım çalıĢmalarına itiraz edilmesine, 

siyasi erkin bu tür itirazlara yönelik olarak neredeyse kurumsallaĢtırdığı, itirazları 

yok sayan ve itiraz edenlere zor uygulayan bir tepki vermesi protestoların yayılımına 

giden yolun baĢlangıcı oldu.  

Taksim DayanıĢma‘nın onlarca farklı platform, oda, sendika ve siyasi parti gibi 

örgütlerden oluĢması, ana akım medyanın dikkate almadığı polis Ģiddetinin bu 

örgütlerin ve üyelerinin iletiĢim ağları kullanılarak kısa sürede geniĢ bir kitleye 

duyurulmasında kritik bir rol oynadı. Protestocular arasında Gezi Parkı‘ndaki 

protesto eylemlerini ve bu eylemlere yönelik polis Ģiddetini ilk olarak ‗arkadaĢ, 

tanıdık‘ veya ‗sosyal medya‘dan duyanların oranı yüzde 84,4‘tür (Konda 

AraĢtırması, 2013). Parktaki geliĢmelerden haberdar olan çeĢitli grupların mobilize 

olmasında ise, siyasi iktidarın, BaĢbakan‘ın 29 Mayıs‘ta protestoculara karĢı ‗siz ne 

derseniz deyin, biz kararımızı verdik‘ sözleri ile ifade ettiği üzere, protestocuların 

taleplerini hiçbir biçimde dikkate almayacağını belirtmesi ve bunun da ötesinde 

protestoları bastırmak üzere giderek artan bir polis Ģiddetine baĢvurması özellikle 

etkili oldu. Gezi parkına gelerek protestolara katılanların yüzde 49,1‘i polis Ģiddeti 

nedeniyle katıldığını belirtirken, yüzde 14,2‘si BaĢbakan‘ın yukarıdaki sözleri de 

dâhil olmak üzere çeĢitli sözleri nedeniyle katıldığını belirtmektedir (Konda 

AraĢtırması, 2013). Dolayısıyla, siyasi iktidarın ‗otoriter‘ yönetim tarzını ortaya 

koyan BaĢbakan‘ın sözleri ve polis Ģiddeti, Gezi protestolarına katılımın ilk birkaç 

gün içinde hızla artmasının en önemli nedenlerini teĢkil etmektedir.  

Ġktidarın, Gezi Parkındaki protestocuların kent mekanına iliĢkin spesifik taleplerini 

sert bir Ģekilde reddetmesi ve bu reddin özellikle sosyal medya ve alternatif medya 

kuruluĢları üzerinden izlenmesi, reddedilen çeĢitli toplumsal taleplere sahip grupları 

harekete geçirdi. Gezi parkına yönelik talepler ile mevcut neoliberal-muhafazakar-

otoriter düzende bloke edilen diğer toplumsal talepler, reddedilmelerinden veya 

karĢılanmamalarından kaynaklanan bir ‗negatifi boyutu‘ paylaĢtıkları için ‗eĢdeğer‘ 

hale geldiler ve bu eĢdeğerlik bütün bu taleplerin bir araya gelmesinin önünü açtı. 

Diğer bir deyiĢle, siyasi erkin dikkate almadığı, hatta dıĢladığı ve dile getirilmesine 

dahi tahammül etmediği pek çok toplumsal talep, Gezi Parkı özelinde dile getirilen 

taleplere hızla eklemlendi ve böylece Gezi protestoları Gezi Parkını korumaya 

yönelik taleplerin yanı sıra birbirinden oldukça farklı bir dizi toplumsal talebi ifade 

eden protestolara dönüĢtü. Gezi Parkı bu anlamda siyasi iktidarın, çeĢitli toplumsal 

talepleri otoriter bir tarzda bloke etmesini temsil eden bir sembole dönüĢtü. Böylece, 
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önce Ġstanbul‘da yayılan protestolar, 1 Haziran‘dan itibaren ulusal düzlemde hızla 

yayıldı ve kitlesel bir hal aldı.  

Protestolar üzerinden ifade edilen toplumsal talepler, Gezi Parkı özelinde mekâna 

iliĢkin spesifik taleplerin yanı sıra hak ve özgürlüklerin kısıtlanmaması, farklı tercih 

ve yaĢam tarzlarına alan açılması, belli ideolojiler doğrultusunda toplumsal 

mühendislik yapılmaması, toplumun karar alma mekanizmalarına katılımının 

sağlanması ve otoriter yönetim tarzına son verilmesi, kent mekanlarının rant yaratma 

amaçlı müdahalelere konu olmaması, sermayenin çıkarlarına mutlak öncelik 

verilmesinden vazgeçilmesi ve çevre tahribatının önlenmesi gibi talepler oldu 

(Konda, 2013; Taksim DayanıĢma, 2013). Böylelikle, Gezi parkı protestoları 

yalnızca Gezi Parkı‘nın tahrip edilmesine karĢı bir itirazı içermedi; bunun çok 

ötesine geçerek, kentsel mekâna iliĢkin problem ve rahatsızlıkları da kapsayan bir 

dizi toplumsal memnuniyetsizliği doğuran daha geniĢ yapıları sorguladı. Bu geniĢ 

yapılar, çok genel olarak vermek gerekirse, neoliberal kapitalizmi, otoriter yönetim 

tarzını ve muhafazakâr/dindar bir toplum tahayyülü çerçevesinde benimsenen 

politikaları içerdi. Gezi hareketi bütün bunlara karĢı bir direniĢ, ya da diğer bir 

ifadeyle karĢı-hegemonik bir mücadele, ortaya koydu. Bu genel baĢlıkların her birini 

açmak gerekirse, neoliberal yapıya yönelik itirazlar arasında sermayenin çıkarlarına 

neredeyse mutlak bir öncelik tanınması; sermayeye yeni yatırım alanları açma çabası 

doğrultusunda yol açılan çevre tahribatı ve kentsel mekân ve kimlik tahribatı; kamu 

politikalarının giriĢimci bir mantıkla geliĢtirilmesi sayılabilir. Diğer yandan, 

muhafazakâr ideoloji ve dini referanslar çerçevesinde hem toplumu dönüĢtürme 

(dindar nesil yetiĢtirme, ahlak kuralları dayatma ve kadının rolünü tanımlama 

çabaları gibi), hem de gündelik yaĢamı organize etme çabaları (alkol düzenlemesi, 

eğlence mekânlarına yönelik düzenlemeler gibi) toplumsal memnuniyetsizlik ve 

itirazlara yol açtı. Son olarak ise, demokratikleĢme beklentilerinin tersine siyasi 

iktidarın özellikle lider figüründe somutlaĢan otoriter, anti-demokratik ve kibirli bir 

yönetim tarzını benimsemesi ve bu doğrultuda toplumun çeĢitli karar alma 

mekanizmalarından dıĢlaması, farklılıklara ve çeĢitli toplumsal itirazlara alan 

açmaması bu konuda yıllardır süregelen mağduriyetlerin daha da derinleĢmesine yol 

açtı. Gezi protestoları hem neoliberal politikalara hem de toplumun muhafazakâr 

kodlar doğrultusunda Ģekillendirilmesine yönelik politikalara ve otoriter yönetim 

tarzına yönelik bir itiraz ve direnç olması itibarıyla oldukça heterojen talep ve 

kimliklere sahip bir kitleyi mobilize etti. Diğer bir ifadeyle, hegemonik sistemin 

dıĢladığı çeĢitli taleplerin ifade edilebileceği bir alan yaratması nedeniyle, bu 

taleplere sahip çok çeĢitli toplumsal grupları seferber eden bir harekete dönüĢtü. Bu 

kitle, siyasi iktidarın politikalarını belirleyen neoliberal/muhafazakâr çerçeveden 

veya otoriter yönetim tarzının herhangi birinden veya hepsinden rahatsız olan çeĢitli 

toplumsal gruplardan oluĢtu. Böylece, ulusalcı/milliyetçilerin yanında Kürtler, 

laiklerin yanında dindarlar, Alevilerin yanında Sünniler, gayrimüslimlerin yanında 

müslümanlar, liberallerin yanında sosyalistler, radikal sol grupların yanında aĢırı sağ 

gruplar ve bunların dıĢında kadınlar, LGBT bireyler, kent yoksulları, genç 

profesyoneller, öğrenciler gibi çok çeĢitli ve hatta birbirine rakip veya zaman zaman 

hasım gruplar Gezi Parkı protestolarını sergileyen popüler iradeyi oluĢturdu.  

Gezi protestoları, katılanların sınıfsal konumları açısından da çok heterojen bir 

hareket oldu, zira bir yandan büyük sermaye gruplarının belli bir katılımının, en 

azından sempatisinin, olduğunu, diğer yandan hem beyaz yakalılardan oluĢan orta 
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sınıfın hem de kentin çeperlerinde kümelenen iĢçi sınıfının yoğun bir katılımının 

olduğunu görüyoruz. Özellikle orta sınıfın kültürel, profesyonel (mesleki) ve sosyal 

sermayelerinin, veya toplumsal hareket terminolojisi ile ifade etmek gerekirse 

‗kaynaklarının‘ (McCarthy ve Zald, 1977), hareketin yayılmasında ve kolluk 

kuvvetlerinin Ģiddetine direnmesinde kritik bir rol oynadığı açık bir biçimde ortaya 

çıktı. Ancak bu durumun Gezi protestolarını, bazı iddiaların  tersine, orta sınıfın 

(bkz. Keyder, 2013) veya ‗yeni proletarya‘nın (bkz.Yıldızoğlu, 2013: 62) 

biçimlendirdiği bir hareket yapmadığını belirtmemiz gerekir. Esasında, belli 

sınıfların katılımı, harekete direkt bir sınıfsal karakter vermez, zira harekete rengini 

veren katılımcıların sınıfsal aidiyetleri değil dile getirdikleri toplumsal taleplerdir. 

Gezi hareketinde herhangi bir sınıfa ait taleplerin ağır basmadığını ve sınıfsal 

taleplerin, mekânsal, etnik, dini ve cinsel kimlikle ilgili pek çok talebin yanı sıra dile 

getirilen talepler olduğunu görüyoruz.   

Birbirinden oldukça farklı bu grupları bir araya getiren, öncelikle, dile getirdikleri 

toplumsal taleplerin mevcut sistem içinde karĢılanmıyor oluĢudur. Bu durum, 

Laclau‘nun (2011) belirttiği gibi, toplumsal gruplar arasında, tüm farklılıklarına 

rağmen, bir çeĢit dayanıĢmaya yol açar: taleplerinin karĢılanmamasının yarattığı 

ortak hayal kırıklığından kaynaklanan bir dayanıĢma. Dolayısıyla, farklı toplumsal 

grupların Gezi Parkı protestolarında buluĢmasına yol açan dile getirdikleri taleplerin 

pozitif içerikleri değil, bu taleplerin mevcut sistem tarafından reddedilmesi, yok 

sayılması ve karĢılanmamasından kaynaklanan ‗negatif‘ bir boyut olmuĢtur. Gezi 

Parkı protestoları negatiflik temelinde buluĢan, diğer bir deyiĢle birbirine 

eklemlenen, bir dizi toplumsal talebin ifade edildiği protestolardır. Bu negatif boyut, 

farklı, hatta zaman zaman çeliĢen, karakterlere sahip talepleri birbirine eĢdeğer 

kılmıĢ ve çok çeĢitli talepler arasında bir eĢdeğerlik zinciri kurmuĢtur.  

Ortak paydası ‗karĢılanmamak‘ olan birbirinden farklı toplumsal talepler arasında 

doğan bu eĢdeğerlik, toplumsalı bir yanda toplumsal taleplere sırtını dönen ‗iktidar‘ 

ve diğer yanda talepleri karĢılanmayan ‗mağdurlar‘ olarak iki kampa bölmüĢ ve 

mağdur olduğunu düĢünen grupları iktidara karĢı harekete geçirmiĢtir. Toplumun 

iktidar ve mağdurlar olarak iki kampa bölünmesiyle birlikte toplumsal talepler, 

iktidardan çeĢitli beklentileri içeren basit talepler olmaktan çıkarak iktidara karĢı 

mücadele eden taleplere dönüĢmüĢtür. Nitekim, Gezi Parkı protestolarında sıklıkla 

kullanılan sloganlardan birisi ‗Hükümet istifa‘ sloganı olmuĢtur. Bunun yanı sıra, 

iktidarın lider figüründe cisimleĢiyor olması nedeniyle ‗Tayyip istifa‘ sloganı da sık 

kullanılan sloganlar arasında olmuĢtur. Burada üzerinde durulması gereken bir 

nokta, bazı toplumsal taleplerin siyasi iktidarın da ötesinde sistemde değiĢiklik 

hedefleyen içeriklere sahip olmasına karĢın sistemin değil siyasi iktidarın karĢı 

kampta konumlandırılmasıdır. Bunda hem siyasi iktidarın protestolara karĢı 

gösterdiği tepki, hem de daha geniĢ ölçekte hâkimiyet kurmuĢ yapıların, örneğin 

neoliberal yapı gibi, bir parçası olarak görülmesinin ve bu nedenle mevcut toplumsal 

hoĢnutsuzlukların kaynağı olarak algılanmasının etkili olduğunu söyleyebiliriz.   

Gezi Parkı protestolarında dikkat çeken önemli bir husus, farklı toplumsal taleplerin 

dile getirilmesine ve bu talepler arasında bir eĢdeğerlik oluĢmasına rağmen, Gezi 

Parkına iliĢkin spesifik taleplerin hep merkezi bir konumda kalmıĢ olmasıdır. Bu, 

hem protestoların Gezi Parkı özelinde baĢlamıĢ olması hem de aĢağıda ele alınacağı 

gibi protestoların seyri ve siyasi iktidarın tepkileri ile ilgilidir. Ancak burada gözden 
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kaçırılmaması gereken çok önemli bir nokta, Gezi Parkı‘nın korunması talebinin 

yalnızca Gezi Parkı‘nın korunmasını değil, protestolar yoluyla dile getirilen diğer 

bütün talepleri de bir ölçüde temsil etmeye baĢladığıdır. Dolayısıyla, Gezi Parkına 

iliĢkin talepler ‗mağdurlar ve iktidar‘ dikotomisinde mağdurlar tarafını tüm itiraz ve 

talepleriyle temsil eden bir ‗gösteren‘e dönüĢmüĢtür. 

Gezi‘nin kendi literal anlamının ötesine geçip protestolarda dile getirilen farklı 

toplumsal talepleri temsil etmeye baĢlamıĢ olmasının ötesinde bütün talepleri 

sembolik olarak birleĢtiren ortak bir kimlik haline dönüĢtüğünü söyleyebilir miyiz? 

Bu nokta, siyasal bir hareketin doğuĢunda olmasa bile konsolide olmasında son 

derece önemlidir. Bir hareketin siyasal bir iddiaya sahip olacak hale gelmesi için 

çeĢitli toplumsal talepleri eĢdeğer biçimde kümelendirmenin ötesinde bütün bu 

taleplere sahip farklı toplumsal grupları birleĢtirecek bir kolektif kimlik inĢa etmesi 

gerekir. Böyle bir kimliğin üretilemediği durumda, farklı toplumsal taleplere sahip 

gruplar arasında bir bağlılık doğmaz, bunun yerine toplumsal talepleri arasındaki 

eĢdeğerlikten kaynaklanan zayıf ve ‗muğlak bir dayanıĢma‘ doğar (Laclau, 2005: 

93). Gezi protestolarının böyle bir kolektif kimliği henüz inĢa etmediğini 

görmekteyiz.  

Bu durum üzerinde bir yandan iktidarın Gezi protestolarına karĢı yürüttüğü 

mücadele, diğer yandan ise Gezi hareketinin içsel mücadelelerinin ve karĢılaĢtığı 

yapısal güçlüklerin etkili olmaktadır. Siyasi iktidar, protestoların ivme kazanması ve 

zamansal ve mekânsal yayılımı karĢısında, Gezi Parkı‘na iliĢkin spesifik talepleri 

dikkate alma eğilimine girmiĢtir. Gezi protestolarının dile getirdiği diğer taleplerin 

yok sayılarak yalnızca Gezi Parkı ile ilgili taleplerin bireysel olarak karĢılanmaya 

çalıĢılması, Gezi etrafında bir kollektif kimliğin örülememesinde iki açıdan etkili 

olur. Birincisi, Gezi protestoları böylece sadece Gezi Parkına iliĢkin spesifik 

taleplere indirgenir, diğer bir deyiĢle Gezi‘nin içerdiği literal anlamın altı kalınca 

çizilir ve böylece Gezi diğer talepleri temsil edemez hale gelebilir. Ġkincisi, Gezi 

parkına iliĢkin taleplerin karĢılanma ihtimalinin doğması ile bu talepler ile 

protestoların dile getirdiği diğer tüm toplumsal talepler arasındaki, karĢılanmamıĢ 

talepler olmalarından kaynaklanan, eĢdeğerlik bağının kopma ihtimali ortaya çıkar. 

Ġktidarın tavır ve tepkisinin yanında, tüm siyasal hareketlerde olduğu gibi Gezi 

hareketinde de çeĢitli toplumsal gruplar arasında devam eden birtakım içsel 

mücadeleler ortak bir kimliğin inĢasını ertelemektedir. Gezi hareketinde özellikle 

örgütlü ulusalcı ve radikal sol grupların hareketi çeĢitli sokak mücadeleleri ile 

domine etme çabaları oldu, ancak Özkırımlı‘nın da (T24, 10 Ağustos 2013) belirttiği 

gibi bu gruplar örgütlü olmalarından ötürü fazla görünürlüğe sahip olmakla birlikte 

hareketin liderliğini alamadılar. Diğer gruplar bu tür giriĢimlere baĢarıyla karĢı 

koyarak mücadeleyi çeĢitli parklarda yapılan ve daha çok demokrasi ve özgürlük 

taleplerinin öne çıktığı forumlar üzerinden inĢa etme yönünde dikkate değer bir 

irade sergiledi. Hareketin herhangi bir kolektif kimlik geliĢtirip geliĢtiremeyeceği 

veya ne tür bir kimlik geliĢtireceği, sonucu önceden kestirilemeyen, bu tür içsel 

mücadelelere bağlı olacaktır. Son olarak hareketin karĢılaĢtığı yapısal zorluklara 

gelince, Gezi protestoları yukarıda da belirttiğimiz gibi birbirinden hayli farklı hatta 

birbirine hasım çeĢitli grupları bir araya getirmeyi baĢarmıĢ bir harekettir. Ancak, bu 

birlikteliğin devam edip etmeyeceği henüz belli değil. Bu grupların yapısal 

farklılıkları uzun dönemde iktidara karĢı ortak hareket etme çağrısından daha baskın 

çıkarak kolektif bir kimliğin inĢasını zorlaĢtırabilir.  
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Diğer taraftan, Gezi hareketinin doğmasına yol açan toplumsal 

memnuniyetsizliklerin alternatif bir siyasi söyleme tercüme edilip edilmeyeceğine 

iliĢkin bir öngörüde bulunmak da henüz mümkün değil. Gezi direniĢinin her Ģeyden 

önce duygusal bir enerjiden beslenmiĢ olması, böyle bir söylemin inĢasını oldukça 

zorlaĢtıran bir etmen. Burada 'duygusal' olanı, 'rasyonel' olanın karĢıtı olarak 

kullanıyor ve 'rasyonel' olanı da belli bazı düĢünsel öncüllerden (örneğin, bir 

ideolojinin mantığından veya bir parti ya da örgütün genel politik çizgisinden) 

beslenen olarak tanımlıyoruz. Yukarıda değindiğimiz üzere, direniĢçilerin bir araya 

gelmesinde önemli rol oynayan çeĢitli rasyonel kaynaklar mevcut (neoliberal- 

muhafazakar- otoriter yönetime karĢı çıkmak gibi). Fakat bunun ötesinde direniĢi 

hayata geçiren, diğer bir deyiĢle tüm bu 'rasyonel' damarlara kan pompalayan, 

duygusal bir kaynaktan söz etmek mümkün. Protestoların en baĢından beri bir arada 

düĢünülemeyecek çok çeĢitli grupları yan yana getiren Ģey, kimsenin bir diğerinin 

taleplerini sorgulamadan, toplumsal taleplerini karĢılamayan ve toplumsal 

kimliklerini tehdit eden iktidara karĢı hissettikleri ortak ‗öfke‘ oldu. Yani, toplumsal 

gruplar sorgulayarak (diğer bir ifadeyle, kontrol edilebilir bir biçimde) değil 

hissederek ('rasyonel'in tabi olduğu kontrol mekanizmalarına uğramadan) sokaklara 

indiler. Hemen belirtelim ki, burada direniĢin bir 'akıl'dan mahrum olduğunu 

söylemiyoruz. Aksine, 'akıl' (reason) yoluyla, yani makul (reasonable) bir biçimde 

geliĢtirilmiĢ taktikler (en önemlisi de elbette fiziksel Ģiddetten uzak durmak 

konusundaki ortak çaba) sayesinde direniĢ tahmin edilemez bir yaygınlık kazandı. 

Fakat, taktik geliĢtirirken çok baĢarılı biçimlerde devreye giren bu akıl ve buna eĢlik 

eden zeka, örgütlü bir stratejinin gerektirdiği 'rasyonel' bir çerçeve içinde geliĢmedi, 

zira belli bir stratejiye dayanmayan direniĢi çepeçevre sarıp herkesi kuĢatan enerji 

veya itici güç esasen duygusaldı. 

Ġktidarın direniĢ üzerindeki diğer bir önemli etkisi ise kullanılan iletiĢim yolları ile 

ilgilidir. Mevcut yönetim, siyasi-toplumsal meseleler hususunda insanlara bazı 

iletiĢim biçimlerini sunarken, diğer bazılarını esirgemektedir. Geleneksel medya 

araçları ile iktidarlar arasında hep var olagelen ve demokratik geliĢmenin önündeki 

en büyük engellerden birini oluĢturan organik bağlantılar günümüz medyası ve AKP 

iktidarları için de geçerli. Bu genel duruma ek olarak, AKP liderenin, özellikle 

iktidara geldikten sonra, geleneksel siyaset içinde mücadele halinde bulunduğu 

partilerin liderleri veya diğer temsilcileriyle kamusal alanda (yani medyada) 

diyaloğa girmeme taktiği dikkat çekici
ii
. Ġktidarın baĢındaki kiĢiyle bir forum 

ortamında, kendilerini temsil edebilecek olan siyasi figürler aracılığıyla da olsa, 

karĢı karĢıya gelememek ve onu, bir moderatörün veya regüle eden bir 

mekanizmanın dolayımı olmadan, kendilerine mal edebilecekleri daha doğrudan ve 

can alıcı bir dile maruz bırakamamak, insanların ana akım medyanın iktidar ile 

aralarında bir diyalog kurulmasına aracılık edemeyeceği algısını güçlendirmiĢ ve 

içlerinde biriken sesi yükseltebilecekleri baĢka yollar bulma arzusunu kıĢkırtmıĢ 

olabilir. Bu noktada sosyal medya ile fiziksel meydan, biriken enerjinin içine aktığı 

alternatif bir kamusal alanın bileĢenleri olarak önemli bir iĢleve sahip oldular. Sosyal 

medyanın muhalif siyasetin etkin bir aracına dönüĢmesi sadece AKP'nin iletiĢim 

politikaları ile açıklanamaz. Ancak ana akım medyanın protestolara uluslararası 

ölçekte dikkat çekecek denli ilgisiz kalması ile twitter'ın gezi olaylarının 

sembollerinden biri haline gelmesi arasındaki bağlantıyı vurgulamak da oldukça 

önemlidir. Ayrıca, her ne kadar iktidar ve onun sözcüleri Gezi olayları özelinde 

sosyal medyayı kriminal bir alan olarak ilan etmiĢ olsalar da, hem olaylar boyunca 
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hem de aslında daha öncesinde sosyal medyayı bir diyalogun mümkün olabildiği tek 

alan olarak teĢvik etmiĢ ve kullanmıĢlardır. Kısacası, Gezi protestolarının geliĢtiği 

sanal ve maddi ortamın oluĢmasında, iktidarın yönetim biçimi doğrudan etkili 

olmuĢtur. 

4. Gezi Protestolarının Kent ve Çevre Politikalarına Etkileri 

Taksim Gezi Parkı protestolarının kolektif bir kimlik geliĢtirerek ve mevcut sisteme 

alternatif bir söyleme tercüme edilerek uzun vadeli toplumsal ve siyasi sonuçlar 

yaratıp yaratmayacağını kestirmek henüz mümkün olmamakla birlikte, kısa sürede 

önemli sonuçlar yaratmıĢ olduğunu söyleyebiliriz. Öncelikle, siyasi iktidar 

tarafından ısrarla siyasetin alanının dıĢına itilmeye çalıĢılan ‗kent ve çevre‘ eksenli 

toplumsal talepler, Gezi protestoları tarafından siyasetin ana gündemi haline 

getirildi.  

Ak Parti hükümeti baĢlangıçta Gezi Parkı protestolarına, benzer protestolar olan 

HES, termik santral veya altın madenciliği protestolarına verdiği tepkiye oldukça 

benzer bir tepki verdi: dile getirilen taleplerle asla ilgilenmeme, halkın katılımı 

olmadan verilmiĢ kararlarda direnme ve bu kararları protesto eden gruplara karĢı bu 

grupları mücrimleĢtirerek itibarsızlaĢtırma ve stigmatize etmeye yönelik bir dil ile 

birlikte zor kullanma (Özen, 2009; Özen, 2012). Spesifik olarak vermek gerekirse, 

Taksim DayanıĢma tarafından Taksim ve Gezi Parkına iliĢkin bir yılı aĢkın süredir 

dile getirilen talepler, hükümet tarafından öncelikle yok sayıldı ve Taksim 

yayalaĢtırma projesi yürütüldü. Parkta yapılmak istenen yıkımı engellemek ve parkı 

korumak üzere baĢlatılan eylemlere BaĢbakan ‗Birileri Taksim Gezi Parkı Ģöyle 

olmuĢ, böyle olmuĢ, orada gelip gösteri yapacaklar Ģudur budur vesaire. Ne 

yaparsınız yapın. Biz kararı verdik, verdiğimiz gibi bunu iĢleyeceğiz‘ diyerek cevap 

verdi ve tamamen barıĢçıl eylemler, yukarıda da değinildiği gibi, kolluk 

kuvvetlerince giderek artan bir Ģiddet kullanarak bastırılmaya çalıĢıldı (Erdoğan, 

Hürriyet 29 Mayıs 2013). Protestoların yayılmasının ardından ise protestocular yine 

bizzat BaĢbakan tarafından ‗çapulcu‘ olarak yaftalandı. Ayrıca, protestoların ‗dıĢ 

güçler‘, ‗faiz lobisi‘, ‗yahudi diyasporası‘ tarafından planlandığı Ak Parti‘nin ve 

hükümetin çeĢitli mensupları tarafından defalarca iddia edildi (HaberTürk, 31 Mayıs 

2013; ntvmsnbc, 23 Haziran 2013; Hürriyet, 2 Temmuz 2013).  

Bununla birlikte, siyasi iktidar bu tutumunu özellikle kent ve çevre eksenli taleplere 

karĢı uzun süre devam ettiremedi. Büyük ölçüde yerel kalan diğer kentsel 

protestolardan ve çevre protestolarından farklı olarak Gezi protestocularına karĢı 

kullanılan Ģiddetin protestoları bastıramaması, Gezi Parkı‘nın pek çok toplumsal 

talebin gösterenine dönüĢerek ulusal düzlemde yayılması ve protestocuları 

itibarsızlaĢtırma çabalarının kamuoyu nezdinde etkili olmaması, siyasi iktidarı 

tutumunda değiĢiklikler yapmaya zorladı
iii

. Özellikle, kentsel mekâna yönelik 

taleplerin farklı pek çok taleple eklemlenerek büyümesi karĢısında siyasi erk, kentsel 

mekâna iliĢkin taleplerin bir kısmını bireysel bir Ģekilde karĢılayarak bu talepler ile 

diğer talepler arasındaki eĢdeğerlik zincirini kırmaya ve böylece kısa sürede 

büyüyen muhalif hareketi kontrol altına almaya çalıĢtı. Diğer bir deyiĢle, siyasi 

iktidar baĢlangıçta dikkate almayı reddettiği Gezi Parkı ile ilgili talepleri ve bu 

talepleri dile getiren toplumsal grupları ön plana çıkararak, bu taleplerle eklemlenen 

diğer toplumsal talepleri göz ardı etme ve diğer toplumsal grupları mücrimleĢtirerek 

bastırma taktiğine baĢvurdu. Bu doğrultuda, protestoların ‗masum‘ çevreci taleplerle 
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baĢladığı, ancak ilerleyen günlerde ‗gizli ajandalara sahip‘ marjinal gruplarca veya 

‗darbeci‘ ve ‗ergenokoncu‘ olarak tabir edilen çeĢitli gruplarca domine edildiği 

argümanı sıkça kullanıldı. Örneğin, BaĢbakan ―Gezi Parkı‘nı Türkiye‘de bilmeyen 

çok sayıda insan bulunduğunu, ancak bu durumun kullanılarak bazı Ģehirlerde 

olaylar çıkarıldığını‖ ve bu protestoların ―hiçbirinin demokrasiyle filan alakası‖nın 

olmadığını ve Taksim‘deki protestoların ―aslında Gezi Parkı olayı, AVM olayı da‖ 

olmadığını belirtti (Radikal, 2 Haziran 2013). 

Bu siyasi manevra, Gezi protestolarını yalnızca Gezi Parkına iliĢkin taleplere 

hapsetmek ve böylece protestoların Gezi Parkının ötesinde dile getirdiği diğer 

talepleri yok saymak ve bu taleplere sahip grupları çeĢitli mekanizmalar kullanarak 

bastırmak amacını taĢıdı. Nitekim, siyasi iktidar gerek protestolara yönelik polis 

Ģiddetini, gerekse protestoculara yönelik gözaltı ve soruĢturma gibi iĢlemleri 

‗marjinal, darbeci, vandal‘ gibi tabirler kullanarak tanımladığı gruplara yönelik 

tedbirler olarak sunarak meĢru göstermeye çalıĢtı. Ancak, hükümetin pek de arzu 

etmediği biçimde bu manevra hem kentsel hareketler hem de çevreci hareketler 

açısından oldukça önemli sonuçlar doğurdu. Neoliberal politikalar ve otoriter siyaset 

anlayıĢı doğrultusunda kentsel ve çevreci protesto hareketlerinin taleplerini yok 

sayma ve bastırma tutumunu benimsemiĢ olan siyasi erk, Gezi protestolarını 

bastırmak üzere Taksim Gezi Parkı hareketinin kamusal mekânın 

ticarileĢtirilmemesi talebini dikkate almak durumunda kaldı. Bunun da ötesinde 

AKP hükümeti, yaklaĢık on yıllık siyasi iktidarı boyunca dıĢladığı çevreci/mekânsal 

taleplerin demokratik ve meĢru talepler olduğunu ve yine bu süre boyunca 

mücrimleĢtirilerek sindirmeye çalıĢtığı çevre ve mekân eksenli taleplere sahip 

grupların demokratik protesto hakları olduğunu gönülsüzce de olsa kabul etmek 

durumunda kaldı.  

5. Sonuç 

Kamusal bir kent mekânının özelleĢtirilmemesi ve ticarileĢtirilmemesi talebiyle 

baĢlayan Gezi protestoları, bu spesifik talebin çok ötesine geçerek neoliberal, 

muhafazakâr ve otoriteryan bir çerçevede yapılandırılan mevcut düzene esaslı bir 

itiraza dönüĢmüĢtür. Gezi protestoları, böylece, bir yandan mevcut düzende pek çok 

toplumsal talebin ve bu taleplere sahip toplumsal grupların dıĢlanmıĢlığını, diğer 

yandan, toplumun ‗siyaset‘e, yalnızca seçimler yoluyla biçimsel olarak değil, sahici 

bir katılım talebi olduğunu ortaya koymuĢtur. Hareket, henüz kolektif bir kimlik ve 

alternatif bir siyasal söylem geliĢtirememiĢ olmakla birlikte, kent ve çevre 

hareketleri özelinde önemli kazanımlara yol açmıĢtır. Siyasi iktidar, kent ve çevre ile 

ilgili talepleri, ilk kez, dikkate almak ve bu taleplerin protestolar yoluyla dile 

getirilmesinin demokratik bir hak olduğunu kabul etmek durumunda kalmıĢtır. 

Dahası, Benlisoy‘un (2013:88) belirttiği gibi, çeĢitli parklarda düzenlenen forumlar 

‗demokratik bir kent hareketinin kaldıraçları, hiç değilse nüveleri‘ olma 

potansiyelini barındırmaktalar.  

Bununla birlikte, Gezi hareketinin neoliberal-muhafazakar-otoriter düzende bir 

değiĢim yaratabilmesi,  bir yandan mobilize ettiği çeĢitli toplumsal gruplar arasında 

uzun soluklu bir bağlılık yaratacak bir ortak kimlik ve amaç, diğer yandan ise 

hegemonik düzeni korumak isteyecek iktidarın hareketi bastırma ve sınırlandırma 

stratejilerine karĢı stratejiler geliĢtirmesine yakından bağlı olacaktır. Gezi 

protestoları, özellikle yoğun oldukları yaklaĢık iki ay boyunca, karnavalesk bir 
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havaya sahipti: muazzam bir enerji, Ģarkılar, sloganlar, sokakla evin, açık havayla 

oksijen eksikliğinin, gaz fiĢeğiyle havai fiĢeğin, neĢeyle acının, umutla korkunun, 

dostla düĢmanın, ve hayatla ölümün iç içe girdiği bir atmosfer. Ancak, Eagleton'ın 

(1981: 148) belirttiği üzere karnaval "her yönüyle 'yol verilmiĢ' bir olay, izin 

verilebilir bir düzeyde hegemonyanın kesintiye uğraması, ancak devrimci bir sanat 

eseri kadar rahatsız edici ve etkili olabilen, kontrole tabi bir popüler öfke ve heyecan 

patlaması"dır. Benzer Ģekilde Barker de (1997: 17) Ģunu söyler: "karnaval bitip de 

maskeleri çıkardığınızda, tam olarak önceden olduğunuz kiĢisinizdir." Gezi olayları 

bir karnaval değildi, fakat karnavalesk bazı özellikler taĢıyordu. Bu özelliklerden 

biri de, iktidar-direniĢ diyalektiğine iliĢkin yukarıda dile getirdiğimiz noktalarla 

paralellik gösteriyor: direniĢin sınırları var ve bu sınırların çizilmesinde iktidar 

belirleyici bir rol oynuyor. Bu, popüler enerjilerin toplumsalı dönüĢtürebilecek 

siyasal bir mücadeleye evrilmesinde dikkate alınması gereken son derece önemli bir 

husustur.   

 

 

 

 

Notlar: 

i. AKP hükümeti döneminde büyük ekonomik projelerin genellikle aynı Ģirketler tarafından 

yürütüldüğünü gösteren bir çalıĢma için bkz. http://mulksuzlestirme.org/. 

ii. 1990lı yıllardan çok aĢina olduğumuz, parti liderlerinin doğrudan doğruya karĢı karĢıya 

geldikleri 'açık oturum' formatındaki diyalog ortamında Recep Tayyip Erdoğan'ı en son 

gördüğümüz tarih, tespit edebildiğimiz kadarıyla, 2002 genel seçimlerinin hemen öncesi. 

iii. Gezi protestocularının, siyasi iktidarın itibarsızlaĢtırma çabalarını etkisiz kılmakta oldukça 

baĢarılı oldukları söylenebilir. Örneğin, protestocuları yaftalamak ve itibarsızlaĢtırmak üzere 

kullanılan çapulcu teriminin, protestocular tarafından yaygın bir biçimde kullanılarak 

anlamının değiĢtirilmesi, iktidarın itibarsızlaĢtırma çabasını boĢa çıkardı. 
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Neoliberalizm Karşısında Hızlı Dünyanın Yavaş 
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Öz: Bu çalışma, neoliberalizm ile kent politikaları arasındaki yoğun ilişkiden yola çıkarak, 

küreselleşme ile ortaya çıkan hızın kentleri nasıl etkilediğini inceleme amacındadır. Bu 

bağlamda, bu ideolojiye karşı oluşturulan Citta Slow ( Slow City) hareketinin, kentlerdeki 

birörnekleşme ve hıza karşı ne tür öneriler geliştirdiğini incelemektedir. Çalışma ile öncelikli 

olarak Citta Slow ve Slow City hareketleri ile ilgili literatür taranarak özellikleri ve prensipleri 

belirlenmiş, daha sonra örnek kentler üzerinden bu hareketin kent üzerindeki etkileri 

belirlenmiştir. Çalışma bulguları, günümüzde neoliberalizm ideolojisi ile yaratılan gelişimin 

projelerinin kenti talebe göre pazarlayarak sattığını, Citta Slow felsefesinin de ironik olarak 

kentleri satmaya yönelik işletildiğini ortaya koymaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Yavaş Kent , Yavaş Yemek, Neoliberalizm , Yeni Kentsel 

Hareketler 

 

Abstract: This study aims to examine how the speed emerged by globalism affects cities by 

considering the close relationship between neoliberalism and urban policies. In that sense, the 

study also investigates the offers presented by Slow City Movement - which was created against 

above mentioned ideology – to deal with uniformity and fast grow of cities. In the first step of 

study, the features and prenciples of Citta Slow and Slow City Movements have been described 

based on literature survey. Afterwards the effects of this movement on cities have been identified 

on examples. The findings show that the urban development projects created by the ideology of 

neoliberalism sale the city by marketing techniques according to demand and the philosophy of 

Citta Slow Movement has also been operated to sale cities ironically. 

Keywords:  Slow City, Slow Food, Neoliberalism , New Urban Movements 

                                                 
1 Ġstanbul Medeniyet Üniversitesi, Ġstanbul: ayca_aicha@hotmail.com 



Ayça Çelikbilek 

586 

1. Giriş – Neoliberalizm ve Hızlı Dünya  

Günümüzde neoliberal politikaların kentlerin örgütlenmesinde belirleyici olduğu 

kadar, kentlerin de neoliberalizmin üretilmesinde merkezi rol oynadığı 

görülmektedir. Diğer bir deyiĢle, kent kapitalist iliĢkilerin hem yaratıcısı hem de 

sonucudur. Bu nedenle kent, kent politikaları ve neoliberalizm arasındaki diyalektik 

iliĢki, kentlerin Ģekillenmesinde baĢat rol oynamaktadır.  

1970‘li yıllarda yaĢanan endüstrideki duraksama ve refah politikalarının 

iĢletilememesi sorunlarına karĢı ortaya çıkan neoliberalizm ideolojisi , kentlerin 

rekabet ettiği, kent yönetimlerinin ve kente müdahalelerin devlet elinden ve toplum 

değerlerinden özgürleĢtirildiği, ekonomik kalkınma öncelikli yeni bir kentsel 

geliĢme süreci baĢlatmıĢtır.  KüreselleĢmenin ortaya çıkardığı bu ideoloji, ekonomik 

kalkınmaya odaklanması nedeniyle, zamanın para ile eĢ değer olduğu, dolayısıyla 

tüm üretim ve iletiĢim süreçlerinin daha hızlı yaĢandığı, insanlar ve mekanın 

doğrudan iliĢkili olduğu materyalist tüketime dayalı bir dünya yaratmıĢtır.  

Ekonomide yaĢanan küreselleĢme, beraberinde üretimin küreselleĢmesini getirmiĢtir. 

Aslında yeni olan, metaların dolaĢımının ya da finans sermayesinin küreselleĢmesi 

değil, üretim sürecinin kendisinin küreselleĢmesidir. Üretim aĢamalarının her birinin 

en ucuz maliyetli ülke ya da bölgelerde yapılması, yani üretimde oluĢan bu yeni 

parçacıl yapı, bu süreçlerin yönetileceği merkezi bir yönetim birimi ihtiyacını ortaya 

çıkarmıĢtır. ĠĢte bu aĢamada,  sanayisizleĢme evresine giren kentler, kalkınma 

stratejilerini bu merkezi birimleri çekecek Ģekilde kurgulamaya baĢlamıĢtır. OluĢan 

bu yeni ortamda, kentler sermaye için en elveriĢli koĢullara sahip olduğunu sürekli 

ispat edecek geliĢimler yaratmak zorunda kalmıĢtır. Kentler arası rekabeti 

yoğunlaĢtıran bu süreç, bir dünya kentleri sistemi kurgulamıĢ ve güçlü olan her bir 

kent, kendinden daha güçsüz olan kentler üzerinde egemen olmaya baĢlamıĢtır. 

Böylece dünya ölçeğinde artan meta, para ve imaj iliĢkileri bu özelliği sağlayan 

ülkelerin geliĢip güçlenmesini sağlarken, bazılarının da hızla gözden düĢmesine, 

çökmesine ve kimliklerini kaybetmesine neden olmuĢtur. Diğer bir deyiĢle 

neoliberalizasyon, mekanı ticaret ve metalaĢma ekseninde dönüĢtürürken, onu 

taĢıdığı toplumsal ve kültürel boyutlardan soyutlamıĢtır.  

KüreselleĢmenin etkisiyle oluĢan hızlı dünya, bir yandan küresel firmalar ve pazarın 

küreselleĢmesi nedeni ile üretilen / tüketilen ürünlerin ve markaların (örn; Levi‘s), 

mekan ve tasarımların, yenilen yemeklerin (örn ; McDonalds, Starbucks) çok farklı 

coğrafyalarda bile aynılaĢmasına neden olurken, diğer taraftan, tüketim alıĢkanlıkları 

ve tüketim- mekan iliĢkisi sonucunda, kültürleri, mekanları ve kimlikleri de 

aynılaĢtırmaktadır. KüreselleĢme sonucu oluĢan bu ―küresel toplum ve küresel 

kültür‖ , rekabette avantaj sağlama arayıĢında olan kentlerin daha ayırt edici, farklı 

özellikler içeren, daha büyük ve muhteĢem projeler (örn; flagship projeler) 

yapmalarına neden olmuĢtur. Bunun sonucunda da yeniden üretilmiĢ, tasarlanmıĢ, 

paketli, temalı ve pazarlanan kentler ortaya çıkmıĢtır. Artık uzun erimli, planlı 

geliĢme yerine yatırım çekmeye yönelik, rant yaratacak, tehlike ve risk barındıran 

(hatta kimi zaman maliyetinin kazancından fazla olduğu), parçacıl uygulamalar 

ortaya çıkmıĢtır. Bu tip bir geliĢme, kentsel alanın birbirinden kopuk parçalar 

halinde tasarlanması ile birlikte, alım gücü farklılığına bağlı olarak, kentte yaĢayan 

kesimlerin de gruplaĢmasına neden olmaktadır. . 
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Yeni kent politikaları ile birlikte, bu projelerin finansmanında kamu kaynaklarının 

da kullanılıyor olması, projelerin maliyet ve risklerinin toplumsallaĢtırırken, üretilen 

faydayı özelleĢtirerek, belirli gruplara aktarmaktadır. Bununla birlikte,  bir 

lokasyonda baĢarılı olan projenin, bambaĢka özelliklere sahip bir yerde de taklit 

edilerek kentlerin pazarlanması, sonuçta gene aynı noktada birleĢen uygulamalara 

yol açmıĢ ve oluĢan aynılaĢmayı pekiĢtirici etkilere neden olmuĢtur.  

Kent pazarlama stratejisinde, popüler olan ve talep görecek olan kimliğin seçilmesi, 

mekanların bu kimliğe göre yeniden – adeta bir dekor gibi- tasarlanması, kentlerin 

çok kimlikli yapılarını köreltmiĢ ve kentleri pazarlanabilen tek kimlikli bir hale 

getirmiĢtir. Mekanları farklı kılmak için seçilerek pazarlanan bu uluslararası imajlar 

altında özgün yerel kimlikler ise birer süs haline gelmiĢtir. Buna ek olarak, küresel 

Ģirketlerin bir örnek mekanlarda, aynı ürünleri satıĢa sunması, hem yerel mimari 

özelliklerin, hem de özgün kimlik ve yerel tatların ortadan kalkmasına, 

kaybedilmesine neden olmuĢtur.  

2. Yavaş Hareketi  

21. yüzyılın baĢından itibaren herkes ve her Ģey daha hızlı olabilmek adına bir baskı 

altına girmiĢtir. Birkaç yıl önce, Dünya Ekonomik Forum kurucusu, Kalus Schwab 

gayet açık bir biçimde hızın ne için gerekli olduğunu açıklamıĢtır: ― Güçlü olanın 

güçsüzü yendiği bir dünyadan, hızlının yavaĢlığı yendiği bir dünya düzenine 

geçmekteyiz.‖ (Honore, 2008) 

Endüstri Devrimi‘ yle birlikte batı dünyasında baĢlayan hız toplumu anlayıĢı, 

günümüzde tüm dünyayı etkisi altına almıĢ ve hız, yaĢamın temel ögesi durumuna 

gelmiĢtir. En basit olarak, birçok insan daha hızlı bilgisayar, daha hızlı internet 

bağlantısı ve daha hızlı ulaĢım araçları istemektedir (Honore, 2008). Whybrow, 

zaman baskısı altındaki bireylerin fiziksel ve psikolojik limitlerini zorladığını 

belirtmektedir (Cecile, 2006) Hızlı toplum anlayıĢında yalnızca bireylerin limitleri 

zorlanmamaktadır. Ekonomik büyüme, üretim ve günlük süreçlerdeki hızın sürekli 

artması, dünyanın taĢıma kapasitesinin üstüne doğru bir yön çizildiğini 

göstermektedir. (Heinonen vd., 2006) 

Endüstriyel çağın bir baĢka unsuru olan kentleĢme de bu gidiĢatı hızlandırmaya 

yardımcı olmuĢtur. ġehirler her zaman enerjik ve dinamik insanların ilgisini 

çekmiĢtir; ama Ģehir hayatının dev bir hızlılık unsuru olarak da iĢlevi vardır. 

(Honore, 2008) 

YavaĢ yaĢam, var olan bu yapıyı insanlar lehine çevirecek alternatif bir yaklaĢım 

olarak karĢımıza çıkmaktadır. YavaĢ yaĢamın temeli, sahip olunan zamanın anlam 

ve önem taĢıyan uğraĢılar için kullanılmasıdır. (Parkins, 2004)YavaĢ yaĢam, 

yaĢamın her anlamlı parçasına zaman ayırarak, yapılan her uğraĢı sonrasında 

bireylerin tatmin düzeyinin artmasını hedeflemektedir. Yer ve mekanlarda olduğu 

gibi, hız bağımlılığı yerel özellikleri, gelenek ve görenekleri de ortadan 

kaldırmaktadır. Tıpkı, Güney Avrupa‘ nın geleneksel öğleden sonra siestasının genel 

dokuz- beĢ iĢ yaĢamına yenik düĢmesi gibi. Yapılan bir araĢtırmaya göre, 

Ġspanyolların sadece %7‘ si yemek sonrası uykusuna vakit ayırabilmektedir. 

(Honore, 2008) 
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Hızlı ve yavaĢ terimleri bir değiĢimin oranını belirtmekten öte bir anlama sahiptir. 

Bu terimler varoluĢa veya hayata dair bir felsefenin kısaca yazılıĢıdır aslında. Hız 

kelimesi; meĢgul, kontrol eden, saldırgan, aceleci, analitik, stresli, yüzeysel, sabırsız, 

aktif, miktarı kalitenin üzerinde gözeten anlamlarını taĢımaktadır. YavaĢ ise; tam 

tersi; sakin, dikkatli, açık, sessiz, sezgisel, telaĢlı olmayan, sabırlı, düĢünceli ve 

kalitenin miktardan daha üstün tutulduğu durumları anlatmaktadır. Ġnsanlarla, 

kültürle, iĢle, yemekle, her Ģeyde gerçek ve anlamlı bağlar kurmakla ilgilidir. 

(Honore, 2008) Ġronik olarak, YavaĢ ġehir ile amaçlanan düzeye ulaĢmak ve bunu 

sürdürebilmek de aslında beraberinde yoğun bir enerji harcanmasını 

gerektirmektedir.  

Kültürel alanda küreselleĢmenin sonuçları; yerel kültür ve kimlikler olgusunu 

kapsamaktadır. Ekonominin, politikaların ve kültürün baskın bir yön 

hegemonyasındaki etkileĢimi sonucunda ortaya çıkan standartlaĢma gerçeği, dünya 

toplumlarının kullandıkları nesnelerin aynılaĢmasına, küresel bir kültür 

yaratılmasına neden olmaktadır. Fast food, Coca- Cola, internet teknolojisi, cep 

telefonları vb. dünyanın her yerinde geçerli ve bulunabilir bir duruma gelmiĢtir. 

Lipschutz (2002) bu hegamonik anlayıĢın temel hedefinin; toplumu disipline 

edilmiĢ, homojen ve tüketerek farklılaĢabileceğine inanan bireylerden oluĢan bir 

yapıya dönüĢtürme çabası olduğunu belirtmektedir.  

Bununla birlikte; küreselleĢmenin belki de en çok tartıĢılması gereken özelliği, 

beraberinde getirdiği benzeĢimdir. (Tiemstra, 2007) Diğer bir deyiĢle; insanların 

aynı marka giysiler giymesi, aynı yemekleri yemesi, aynı teknolojileri kullanıyor 

olması… Kısacası, dünya genelinde aynı sembollerin ve aynı  markaların egemen 

hale gelmesi, yani güçlü Ģirketlerin popüler bir kültür yaratmasıdır. McDonald, 

CocaCola, Bennetton, Levis‘ gibi yüm dünyada Ģubesi bulunan markalar; değer 

yargılarını, giyim tarzını, yeme- içme biçimini günden güne standartlaĢtırmaktadır. 

Endüstriyel Devrim ile birlikte çağdaĢ dünyanın saplantısı haline gelen hız, sosyal 

organizasyonların tümünde baskın durumdadır. Hız; bireyleri fast food yemeye, 

evleri yerine kapsül otellerde yatmaya, kendilerini her zaman meĢgul hissetmeye ve 

sürekli tüketim eğiliminde olmaya zorlamaktadır. YavaĢlığın uygun dozda 

kullanılması hızın ve hızlı yaĢamın bireyler üzerinde oluĢturduğu olumsuz etkileri 

azalmasını ya da yok etmesini sağlayabilir. (Yurtseven vd., 2010) Hız, günümüzde 

verimlilik ve profesyonellikle özdeĢleĢmiĢtir. Ancak, yavaĢlık bireylere alternatif 

değerleri gösteren bir yol olabilir.  

Küresel anlayıĢ, yereli tamamen yok edemese de, egemenliği altına almıĢtır. 

Robertson‘ un (1995) küyerelleĢme (glocalization) kavramı, bu durumla iliĢkilidir. 

Bu iliĢki, kavramın yersel görelliğini de belirterek, yerelin küreselleĢmesini ve 

küreselin yerelleĢmesinin çok farklı biçimler alabileceğini açıklamaktadır. 

KüyerelleĢme süreci ile her ne kadar yerelin önemi ön plana çıkmıĢ olsa da, küresel 

iĢletmelerin yerel üstündeki baskısı kalkmamıĢtır. Örneğin, Mc Donalds‘ , Türkiye 

için, yerel özellikleri ve geleneksel  yapıyı kullanan bir reklam politikası yapmıĢ ve 

geleneksel yapı içerisinde önemli bir yer tutan ramazanda Mc Alaturko menüsü 

çıkartarak, kendi küresel amacını, yerel özelliklere uyarlayarak devam ettirmiĢtir. 

YavaĢ hareketinin ortaya çıkması ile birlikte, sadece yemekler, tarımsal faaliyet ve 

kentler üzerinden yavaĢlık tartıĢılmamıĢtır. ĠĢletmelerin bu olumsuzluklarını ortadan 

kaldırabilmek ya da en aza indirebilmek için de bir takım görüĢler öne sürülmüĢtür.  
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Günümüzdeki pazar mekanizması gereği, bir çok iĢ alanı, kısa dönemde fayda 

sağlamaya ya da kâr etmeye öncelik vermektedir. Ġnsanlar, genel olarak ulusal 

ekonomi büyüdükçe, ekonominin daha çok geliĢeceğine inanmaktadırlar. 

(TheSlouthClub, 2008) Ancak, ulusal üretimin önemini, üretim biçimi ve fayda 

kavramlarıyla doğrudan bağlantılı baĢka faktörlerle de değerlendirmeliyiz. Örneğin; 

ağaç kesimiyle ormanların yok olması, su kıtlığı, tuzlu suyun verdiği zarar, aĢırı 

otlatmadan kaynaklanan çoraklaĢma ve enerji tüketiminden kaynaklanan 

karbondioksit artıĢı… Bu örneklerin en sembolik olanlarından biri ; su örneğidir. 

Kısa zaman önce insanlar, temiz kaynaklardan suya eriĢme imkanları olduğu için 

ĢiĢe su alma gereksinimi duymazlardı. Günümüzde ise; kirlilikten dolayı, bir çok 

insan marketlerden ĢiĢe su almak zorunda kalmaktadır. Su örneğinde olduğu gibi 

doğal kaynaklar, ticari iĢletmelerin malı haline gelmektedir. Su kirliliğine paralel 

olarak ĢiĢelenmiĢ su satıĢı daha da artmakta, ĢiĢelenmiĢ su üretmek için yüksek 

miktarlarda enerji tüketilmektedir. Buna paralel olarak, ulusal üretim geliĢmekte ve 

artmaktadır. Bu süreç ise; ilginç bir Ģekilde ekonomik geliĢme olarak 

adlandırılmaktadır. (TheSlouthClub, 2008) 

Küresel olarak kabul gören tek bir para biriminin yaratılması, geleneksel ekonomi 

teorisi kapsamında gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu anlayıĢ kapsamında, ulusal kurlar ve 

diğer değiĢim mekanizmaları, sosyal ve ekonomik maliyetleri zorlayan ve ekonomik 

büyümeyi engelleyen tarihi birer hata olarak görülmektedir. (Tibbet, 1997 ) Buna 

çözüm olarak geliĢtirilen sistemlerinin geçmiĢte bir çok örneği bulunmaktadır. 

YavaĢ para sistemlerinin genellikle, 1980 sonrasında arttığı gözlemlenmektedir. 

(Demeulenaere, 2008) 

YavaĢ para sistemleri, genellikle üniversite barındıran küçük yerleĢim birimlerinde 

görülmektedir. Örneğin; Hamboldt Exchange, yavaĢ para olarak California 

Hambuldot bölgesinde uygulanmaktadır. Yoksulluğun en büyük sorunlardan biri 

olduğu bölgenin ekonomik ve sosyal yaĢamı, önemli oranda üniversite temelli 

olarak geliĢmektedir. Bölgede ekonomik sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla, 

Humboldt Exchange adı verilen yavaĢ para uygulamasına baĢlanmıĢtır. YavaĢ para, 

çalıĢanlar ya da iĢ arayanlar için, gelir fırsatları yaratılmasında kullanılmaktadır. 

Humboldt Exchange; iĢsiz bir bireyin sahip olduğu mal ve hizmetlerin, diğer 

bireylerle yaĢanabilir bir ücret olan saatlik 10 ABD doları karĢılığında değiĢimini 

sağlamaktadır. DeğiĢim ya kur sistemi, toplumda yer alan her bireyin diğerlerine 

sunabileceği mal ya da hizmet olduğu temeline dayanmaktadır. Bir Humboldt 

Exchange, bir ABD dolarına denk gelmekte ve yavaĢ para sistemiyle yapılan 

alıĢveriĢlerde ödenecek miktarın yarısı ABD doları ile, diğer yarısı ise; Humboldt 

Exchange ile ödenmektedir. (www.humboldtexchange.org) 

3. Yavaş Hareketinin Ortaya Çıkmasını Sağlayan Hız : Fast Food  

Eric Schlosser‘ ın Hamburger Cumhuriyeti kitabında da belirttiği gibi, fast food 

yakın zamanda geliĢmiĢ bir olgudur. Beslenme sisteminin bu derece endüstriyel ve 

merkezi bir hale gelmesi son 20 yılda gerçekleĢmiĢtir. Hızlı yemek daha ucuzdur. 

Bunun sebebi ise; hesap yapılırken sosyal ve çevresel maliyetlerin göz önünde 

bulundurulmamasıdır. Ama bu maalesef bizim bunların bedelini ödemediğimiz 

anlamına gelmemektedir. (Petrini vd., 2011) 
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Almanya‘ daki 1.000, Ġngiltere‘ deki 880 ve Fransa‘ daki 790 taneye nazaran 

günümüzde sadece 330 olan Ġtalyan Mc Donalds‘ larının ilki 1985 ‗ te açılmıĢ; fakat 

kira sorunları nedeni ile kapanmıĢtır. Roma‘ da açılan ve 1.200 m²‘ lik alanıyla 

dünyanın en büyüğü olarak lanse edilen ikincisi ise; Ġtalyan entelektüeller arasında 

sert polemiklere ve tepkilere yol açmıĢtır. Ancak, oradaki tartıĢmanın konusu 

yiyeceklerin kalitesi değil, devasa ―M‖ harfinin ünlü Ġspanyol meydanında bulunan 

tarihi bir binanın cephesine vereceği estetik zarardır. O dönemde gazeteler, bunu 

―kentin merkezine atılan bir bomba‖ olarak nitelemiĢlerdir. Dönemin sosyologları, 

bu yeni Amerikan kolonileĢmesine karĢı uyarılar yapmakta iken, ― Ġspanyol 

Meydanı, mide bulandırıcı kızartma kokularının kol gezdiği bir çöplük haline mi 

gelecek?‖  tartıĢmaları da ortaya çıkmıĢtır. (Petrini vd., , 2011) 

Dolayısıyla , bu dönemde izlenen tüm bu geliĢmelerin hem küresel ekonomiye, hem 

gıda sektörü ve tarıma, hem de kentsel doku ve yerel mimariye olan etkileri açıkça 

gözlemlenebilmektedir. Fransa‘ da bazı tarihi binaların fast food haline getirilmesi 

ile birlikte,  sürdürülen bu hızlı yaĢam felsefeleri ile oluĢturulan zevkin üretkenlikle 

bağdaĢmadığı; çünkü zevki ararken harcanan zamanın üretkenlikten çalmak olduğu 

görüĢleri ile birleĢince bu sorunlara çözümler aranmaya baĢlanmıĢtır. Slow Food ise; 

3 Kasım 1987‘ de yayınlanan Manifestosu ile bu çözümlerin en öne çıkanı olmuĢ ve 

bu çözüm ufak tefek müdahaleleri değil, bir ―yaĢam biçimi‖ olarak çözüm haline 

getirmiĢtir. 

4. Slow Food Hareketi  

2001‘ de New York Times dergisi tarafından, ―dünyayı sarsan 80 fikir‖ arasına dahil 

edilen Slow Food hareketi, Carlo Petrini‘ nin 1986 yılında Rona Piazza di Spagna‘ 

da açılan Mc Donald‘s restoranına tepki olarak Langhe Bölgesi‘ nin Cuneo ilinde 

oluĢturduğu bir harekettir. YavaĢ yemek, demokratik, ortak kültür ve iyi yemek 

sanatı arayıĢında olan gönüllü üyelere dayalı, kar amacı gütmeyen uluslararası bir 

organizasyondur. Üyelik herkese açık ve bireyseldir. Örgütün merkezi, Ġtalyan 

Alpleri‘nin eteklerinde bulunan küçük bir kasaba olan Bra ‗dır. YavaĢ Yemek 

Hareketi‘ nin temelini convivia oluĢturmaktadır. Convivia; yerel ürünleri ve 

gelenekleri teĢvik etmek, basit geleneksel aĢçılık ve yemek yeme toplantıları 

düzenlemek, yavaĢ yemek mesajını yaymak ve eğlenmek amaçlarıyla düzenli 

buluĢan yavaĢ yemek üye gruplarıdır. (Jones vd., , 2003) 

Slow Food Felsefesinin, dünyanın güneyinde yaygınlaĢtırılmasının amacı; kalite, 

güvenlik, kültür, sürdürülebilirlik, etik, güzellik, lezzet gibi unsurların yoksulların 

temin edemeyeceği birer lüks olduğu inancını ortadan kaldırmaktır. Her insan 

biyolojik ve kültürel bir varlıktır. Her insan, toprağın üretebileceğinin en iyisine 

layıktır.       

Hareket, kendine logo olarak ufak bir salyangoz seçmiĢtir. Salyangozun yavaĢlığının 

yanı sıra, gittiği yerde iz bırakma özeliği de yavaĢ hareketinin iz bırakıcı olması ile 

özdeĢleĢtirilmektedir. 

YavaĢ Yemek‘ in biyoteknolojik açıklaması transgenetik (genetik manipülasyonla 

elde edilen)  ürünlerin değerlendirilmesinin dar kapsamlı kar- zarar analizleriyle 

sınırlı kalamayacağını, aynı zamanda bu yeni ve anlaĢılmayan bilimsel araĢtırma 

alanıyla ilgili etik, çevre, sağlık, sosyal ve ekonomik problemleri de göz önünde 

bulundurması gerektiğini,  biyoteknolojinin, biyolojik çeĢitliliğin devamlı kayıp 
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vermesini hızlandırma riskinin bulunduğunu ve bu yüzden bir çok geleneksel bitki 

ve ürünün aĢamalı olarak yok olmasına neden olduğunu savunmaktadır. Buna ek 

olarak, genleriyle oynanmıĢ türlerin çevreye bırakılması, çoğu zaman biyolojik 

çeĢitlilik üzerinde çok derin negatif etkiler yaratabilen bitki koruma ürünlerinin aĢırı 

miktarda kullanılması ve toprağın fazla kullanım sonucu yorulması, tohumların ve 

sebze çeĢitlerinin kullanılmasını olumsuz etkileyecektir. (Yurtseven vd., 2010) 

Yerel ölçekteki gıda üretiminden, büyük ölçekte ve ihracat temelli üretime geçiĢ, 

yerel toplulukların geleneklerinde, kültürlerinde ve ortak mutluluklarında bir çöküĢ 

yaratmıĢ; yerel toplulukların, ürün yetiĢtirmelerindeki kendine özgü eğlenceli töreni 

ve deneyimi azaltmıĢtır. YavaĢ Yemek, bu durumu önlemek amacıyla, ekolojik ve 

sosyal sürdürülebilirlik ilkelerini içeren Gıdaların Geleceği Bildirisi „ ni 

yayınlamıĢtır. Bu bildirinin en önemli özelliklerini Ģöyle sıralayabiliriz: gıda bir 

insan hakkıdır, toprak insanındır, yerel bilgi mirasını koruma hakkı olmalıdır, çiftçi 

ve çevre iliĢkisi korunmalıdır, patent ve tekel kaldırılmalıdır, küresel iĢletmeler 

yerine yerele saygı duyulmalıdır.   

Tablo 1. Gıda Pazarındaki DeğiĢimler 

DEĞĠġKENLER ENDÜSTRĠYEL ÖRNEK POST-FORDĠST ÖRNEK 

TÜKETĠM 

MODELĠ 

Kitlesel Tüketim 

(düĢük fiyat, büyük miktar, 

standardizasyon) 

Standardize Edilmemiş Tüketim 

(yüksek fiyat, küçük miktar, yavaĢ 

tüketim, önemli farklılıklar) 

SEÇME ve SATIN 

ALMA SÜRECĠ 

Basit Satın Alma Süreci 

(geleneksel ve hızlı yanıt 

verme) 

Karmaşık Satın Alma Süreci 

(deneyime dayalı satın alma süreci, 

deneyim, araĢtırma, güven; 

bilginin önemli rolü; boĢlukları 

doldurmak) 

GÜDÜLEME 

ĠĢlevsel Güdülemenin 

YaygınlaĢması 

(beslenmeyle ilgili temel 

ürünler) 

Yeni Güdüleme 

(güvenlik,yüksek kalite, tören, mit) 

SUNUM SĠSTEMĠ 

(ürün/Pazar) 

Yerel Pazarlar- Küresel Pazara 

Karşı 

Düşük Bilgi İçeriği 

(homojen ürünler) 

Tek Ürün Sunumu 

(Bir endüstride uzmanlaĢma) 

Geleneksel Dağıtım 

(uzmanlaĢmamıĢ mağazalar, 

süpermarketler) 

Geçişgen Pazarlar 

(yerel ve küresel pazarlar) 

Bilgi Ürünleri 

(Bio- çeĢitlilik, yüksek kültürel 

kimlik) 

Ürün ve Hizmet Demeti 

(endüstri içi rekabet) 

Yerel Dağıtım Kanalları 

(internet, yeni uzmanlaĢmıĢ 

mağazalar) 

Kaynak:  Nosi ve Zanni, 2004 

Slow Food gıda kültürünün ve geleneksel kaliteli gıda üretimi sayesinde binlerce yılda elde 

edilen bilgilerin tekrar değer kazanması için uğraĢmaktadır. Bu sağlandığında, aynı zamanda, 

doğayı sahiplenen ve onla sürekli etkileĢim içerisinde olan bireylerin, doğayı korumasının da 

gerçekleĢeceği görüĢü hakimdir. 

Hareketin temel amaçları arasında, gıdanın sanayileĢmiĢ ve küreselleĢmiĢ tarıma 

dayalı monokültürden kurtulabilmesi ve daha iyi bir geleceğe kavuĢturulması amacı 

bulunmaktadır. Hollanda‘ da oluĢturulan bir biyolojik hareket olan Navdanya bu 

konudaki en güzel örneklerdendir. Navdanya projesi ile, biri Basmati pirinci, diğeri 
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ise hardal tohumu yağı için olmak üzere Slow food Hareketi ile iki adet koruma 

hareketi baĢlatılmıĢtır. Doon Vadisi‘ nde yetiĢen ve aromalı bir pirinç olan Basmati‘ 

yi koruma ihtiyacı; pirinci, aromasını , eĢsiz tanesini ve hatta piĢirme Ģekillerini ―icat 

ettiğini‖ iddia eden Teksas‘ lı Ģirket RiceTec‘ in Basmati pirinci üzerinde bir patent 

elde etmesi sonucu ortaya çıkmıĢtır. Hardal Koruması ise; insan ve bitki sağlığını 

bahane ederek sözde hijyenik önlemler adı altında hardal yağını yasaklayarak 

Hindistan‘ daki dev yemeklik yağ pazarını ele geçirmeye çalıĢan küresel soya 

endüstrisi ile mücadele edebilmek için oluĢturulmuĢtur. Burada gıda diktatörlüğü ile 

beslenme özgürlüğü arasında oldukça net bir seçim söz konusudur.  

Özgün gıdaya iliĢkin yorumlayıcı modelleri üç temel geliĢme sürecine ayırabiliriz. 

(Nosi vd., 2004) BaĢlangıçta, özgün gıda ürünleri, zanaatçı iĢletmeler ve bunlara 

iliĢkin yapılar tarafından organize edilir ve yönetilirdi. (Goulding, 1999 ; Nosi vd., 

2004)Dağıtım kanallarındaki yeni geliĢmeler ve küresel rekabet yapıları, özgün 

gıdaya iliĢkin yorumlayıcı modelleri etkilemiĢtir. (Buhalis, 2000 ; Nosi vd., 2004) 

Son yıllarda özgün gıda yönetimine iliĢkin  yeni yorumlayıcı modeller ortaya 

çıkmıĢtır. Kendilerine özgü özellikler ve kritik değerler taĢıyan bu modeller, 

tanımlanması ve ölçmesi güç olan stratejik fırsatlar sağlamaktadır. (Yurtseven, 

2007) 

Tablo 2. Slow Food ve Özgün Gıda Sistemi 

ROL 

ĠLĠġKĠLERĠ 

YEREL 

YETKĠLĠLER 
ÜRETĠCĠLER TÜKETĠCĠLER 

DAĞITIM 

KANALLARI 

SLOW 

FOOD 

Kalite odaklılık 

ġarap ve gıda 

konularının 

desteği 

Kent 

Ģebekesinin 

yaratılması 

Ürün- Pazar 

desteği 

Fon artırımı 

Yönetsel 

yetenekler 

Teknik agro- food 

odaklı know- how 

Lezzet eğitimi 

Mesleki eğitim 

Olaylar 

Küresel 

dağıtım 

ortaklığı 

Yoğun satıĢ 

noktaları 

 TeĢvik 

faaliyetleri 

ÖZGÜN 

GIDA 

SĠSTEMĠ 

Kalite odaklı 

faaliyetleri 

koruma ve 

teĢvik 

Yerel 

kaynakların 

optimize olması 

YaĢam 

kalitesinin 

geliĢimi 

Kalite odaklı 

ürünler 

Rekabet 

Kalite odaklı 

iletiĢim 

Organik ve 

psikolojik gıda 

davranıĢını 

önemseme 

Etkili kanalla 

ticaret 

Çevresel 

duyarlılık 

Mükemmellik 

kültürü 

Gıdaya 

yönelik 

psikolojik 

davranıĢa 

duyarlılık 

Özgün gıdaya 

iliĢkin 

ayrıntılı bilgi 

SatıĢ 

noktalarını 

tanımlama 

Kaynak:  Nosi ve Zanni, 2004 

Slow Food ile ayrıca bir ―zevk felsefesi‖ teorisi ortaya konmuĢtur. ġarap gibi bazı ürünlerin 

bir statü simgesi haline gelmeye baĢladığını, asil ürünler olarak değer gördüğünü bildiren 

görüĢler, tüketimin lüks restoranlara, marka kıyafetlere, zevki dürtecek bir dizi uyarıcıya 

sığındığı iddia etmektedir. 
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5. Citta Slow Hareketi  

Slow Food felsefesinden etkilenen Bra ile birlikte dört Ġtalyan Ģehri, 1999‘ da 

modern Ģehir hayatının hızından kurtulmaya karar vererek, yemek kültüründe 

benimsedikleri özellikleri, yaĢadıkları yer ile bütünleĢtirmeye karar vermiĢlerdir. Bu 

kentlerde; ―kârdan önce keyif, Ģirketten önce insan, hızdan önce yavaĢlık‖ 

gelmekteydi. (Petrini vd., 2011) Böylece, Slow Food hareketi sadece yerel üretim ve 

gıda kalitesini değil, yerel yaĢam kalitesini, yerel biricikliği ve sürdürülebilir kent 

ekonomilerini de koruyan bir hareket halini almıĢtır. (Pink, 2009) 

Fikir, o dönemde Chianti‘ deki Grece kentinin belediye baĢkanından çıkmıĢtır. 

BaĢkan Saturnini 1997‘ de Slow Food Hareketinin merkezine bir mektup yollayarak, 

Patrini‘ ye Slow Food hareketini yavaĢ Ģehirleri de içine alacak Ģekilde geliĢtirmeyi 

önermiĢ ve yapılan çalıĢmalardan sonra, konuyla ilgili bir ―Ģehirsel 

sürdürülebilirlik” manifestosu yayımlanmıĢtır.  

YavaĢ Kent Hareketi, 1999 yılında YavaĢ Kent Hareketi‘ nin kurucusu Carlo Petrini 

ve dört kurucu kentin (Chianti, Orvieto, Bra ve Positano) belediye baĢkanlarının 

YavaĢ Kent SözleĢmesi ‗ ni imzalamasıyla doğmuĢtur. (www.cittaslow.net) Ve 

günümüzde yavaĢ kentlerin yaklaĢık yarısı Ġtalya‘ da yer almaktadır. (Miele, 2008) 

YavaĢ kent hareketi, küreselleĢmenin tehdidi altında olan yerel kültür ve değerleri 

korumak, geliĢtirmek amacıyla oluĢturulan bir kavram ve eylem biçimidir. Bu 

hareketin en önemli hedefleri; sürekli geliĢmek, yöresel ekonomik hareketi 

geliĢtirmek ve yerel kültürü korumaktır. Cittaslow‘ a katılan belediye baĢkanları bir 

seri görev üstlenmiĢtir: bölgenin kentsel dokusunun korunup geliĢtirilmesini 

sağlayacak çevre politikaları oluĢturmak, genetiği değiĢtirilmiĢ ürünlere izin 

vermeyip doğal metotlarla yetiĢtirilen ürünleri teĢvik etmek, tüketicilerin ve 

üreticilerin doğrudan temas halinde olacakları mekân ve durumları oluĢturmak 

bunlardan baĢlıcalarıdır.  

YaklaĢım ile teknoloji reddedilmemekte, aksine insanların hizmetine sunulmaktadır. 

Örneğin hidrojene dayalı bir ekonomi ve telekomünikasyon alandaki geliĢmeler 

teĢvik edilmektedir.  

Yer temelli yaĢam kalitesinin önemini vurgulayan YavaĢ Kent Hareketi‘ nin temel 

amaçlarını aĢağıdaki gibi sıralanabilir: (www.escl.org): 

 Teknolojiyi kullanarak, yaĢamın kaliteli ve çekilebilir olmasını 

sağlamak, 

 Bölgeye özgü değerlerle sürdürülebilir geliĢmeyi sağlamak, 

 Yerel ekonomik yaĢama katkı yaparak gelir adaletini sağlamak, 

 Doğal çevreyi ve tarihi değerleri korumak 

YavaĢ Kent Hareketi‘ ne göre; yavaĢ yaĢamakla iyi yaĢamak arasında fark vardır. Ġyi 

yaĢamak; vatandaĢların kasabalarında kolay ve rahat bir biçimde hizmet alması ve 

sorun çözümlerinden faydalanarak yaĢaması demektir. Ama yavaĢ yaĢamak farklı 

bir Ģeydir. ―Festina Lente‖ yani yavaĢça acele etmek anlamını taĢımaktadır. Bundan 

kastedilen bugünün ve geleceğin sağladığı imkanlar sayesinde geçmiĢin mirasından 

ve bilgi birikiminden faydalanmaktır. (Hekimci, 2010) 

http://www.cittaslow.net/
http://www.escl.org/
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Bilimsel literatürde YavaĢ Kent hareketi, tüketici kültürünün değerlendirilmesi ve 

sürdürülebilir geliĢme biçiminin desteklenmesi yönleriyle incelenmiĢtir. (Knox2005; 

Parkins vd., 2006; Mayer vd., 2006; Pink, 2007)Örneğin; Pink(2007); YavaĢ Kent 

Hareketi‘ nin bir kent planlama anlayıĢının ötesinde, kente görme, tat alma, 

koklama, dokunma ve iĢitme duyularını kazandıran alternatif bir hareket olduğunu 

belirtmektedir. Parkins ve Craig (2006), yavaĢ kentleri kültürel çalıĢmalar yönüyle 

ele alarak sosyal alanlar ve insan iliĢkileri bağlamında değerlendirmiĢtir. 

Uluslararası bir ağ niteliği taĢıyan harekete katılım için, baĢvuran kentin bir dizi 

kıstasları sağlaması gerekmektedir. YavaĢ Kent Hareketi, çevre ve kentsel doku 

kalitesini teknoloji kullanımını teĢvik ederek iyileĢtirmeye çalıĢmakta, yerel 

üreticiler ve tüketiciler arasındaki iletiĢim ve diyaloğu teĢvik etmeyi 

amaçlamaktadır. Çevrenin korunması, sürdürülebilir geliĢmenin desteklenmesi ve 

kent yaĢamının iyileĢtirilmesi kapsamında yavaĢ kentler doğal ve çevreye dost 

tekniklerle yiyecek üretimine destek sağlamaktadır. YavaĢ Kent sıfatı, küçük kentler 

için bir kalite göstergesidir. Yalnızca nüfusu 50.000‘ den az olan ve bölgesel baĢkent 

olmayan(Pink,2009) kentler baĢvuruda bulunabilirler. Bu kentler, kendi toplumunun 

yaĢam kalitesini arttırmayı tercih etmiĢ kentlerdir.YavaĢ Kent adaylığı için nüfus 

sınırlaması vardır, çünkü küçük kentlerin, büyüklere oranla yavaĢ yaĢamak 

konusunda kendilerini daha kolay değiĢtirebilecekleri düĢünülmektedir. Bu felsefe 

kapsamında bir kentin, yavaĢ kent sıfatını kazanabilmesi için aĢağıda baĢlıklar 

altında verilen kriterleri sağlaması gerekmektedir (Miele, 2008): 

  Çevre politikaları  

 Altyapı politikaları 

 Kent dokusunun kalitesini artırma 

 Yerli üretimi koruma ve destekleme 

 Konukseverlik 

 Farkındalık 

 Yerel yemek faaliyet ve projelerinin desteklenmesi 

 Özel gereklilikler  

Venedik Üniversitesi, ġehircilik Bölümü‘nde yapılan bir doktora çalıĢmasına göre; 

yavaĢ bir geliĢim planı tarımsal ve turistik geliĢmenin kesiĢtiği ve bunlara kontrollü 

bir konutsal geliĢimle az miktarda endüstriyel geliĢimin dahil olduğu bir ortamda 

hayata geçebilmektedir. Burada ― geleneğe sadece görsellikten daha fazla anlamlar 

yüklenmesi‖ , yavaĢ mekanların, bir geliĢim modeli olarak değil, yeni bir Ģehircilik 

hipotezine ulaĢmanın metaforu olarak düĢünülmesi kavramsal yenilikleri olan bir 

―yavaĢlık seçeneği‖ olarak ele alınması gerektiği belirtilmektedir. (Petrini vd., 2011) 

5. Yavaş Kent Örnekleri 

5.1.Orvieto 

3.000 yıllık geçmiĢe ve yaklaĢık 10.000 kiĢilik nüfusa sahip olan bu kent, 1999 

yılında YavaĢ Kent Hareketi‘ne katılmıĢtır. Kentin en ünlü yavaĢ etkileri Ģarap 

objeleri, yerel yemekleri ve Ģaraplarıdır. YavaĢ Kent Hareketi‘ ne üyelikle birlikte 
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kentte organize edilen Ģarap, zeytinyağı, peynir ve taze makarna üreticileriyle bir 

araya gelinmektedir. Kırsal turizmle iliĢkili olan yavaĢ konukseverlik, Ģarap ve 

kentteki ürünler çerçevesinde gerçekleĢtirilmektedir. (www.orvieto-info.com) 

Orvieto‘ da Lezzet Sarayı olarak adlandırılan bina, kentin yiyecek kimliğinin 

tanıtımı için organize edilen faaliyetleri desteklemek amacıyla kurulmuĢtur. Lezzet 

Sarayı‘ nda yiyecek ve Ģarap üreticileri, kamu kurumları , restoran, kafeterya ve 

süpermarket  iĢletmeleri bir araya gelerek tehlikede olan meyve, sebze ve balık 

çeĢitlerinin çoğaltılması yönündeki araĢtırma faaliyetlerini yürütmekte ve bölge 

mutfağının geliĢmesini desteklemektedir. (Miele, 2008) 

YavaĢ felsefesi, Orvieto‘ da sürdürülebilir ekonomik faaliyetlerle de kendini 

göstermektedir. Orvieto ve lezzet, yavaĢ kent yemek müziği, Ģarap mahzenleri ve 

ġefler ve Umbria Caz Festivali, eko- gastronomik turizm ve yavaĢ- konukseverlik 

uygulamaları karĢımıza çıkmaktadır. Bir diğer yavaĢ kent uygulaması, kent halkının 

yavaĢ bir kentte yaĢadıklarını fark etmelerine yöneliktir. 2006 yılında baĢlayan bu 

uygulama, YavaĢ Pazar olarak adlandırılmaktadır. Buna göre, Mart ve Mayıs 

aylarındaki beĢ Pazar günü YavaĢ Pazar olarak açıklanır. Bu günlerde tarihi 

merkezlere araç alınmaz, alıĢveriĢ alanları açık tutulur, kırsal el sanatları sergisi, 

yerel Ģarap ve yiyecek tadım alanları oluĢturulur ve kent merkezinde yerel okullarla 

birlikte konserler verilir. (Miele, 2008) 

5.2. San Vincenzo 

San Vincenzo, 6.500 nüfuslu küçük bir sahil kentidir. Sahip olduğu uzun sahil 

Ģeridiyle en büyük ekonomik aktivitesi deniz turizmi olan San Vincenzo, 2002 

yılında YavaĢ Kent Hareketi‘ ne katılmasıyla birlikte, ġarap Kentleri Birliği, 

Zeytinyağı Kentleri Birliği gibi birçok kent birliğine girmiĢtir. Organik okul 

yemekleri, yiyecek eğitimi, yerel yemekleri destekleyici faaliyetler ile birlikte 

alternatif enerji kaynaklarının kullanımı, hava, su ve toprak kalitesinin attırılması, 

evsel atıkların geri dönüĢümü konusunda da önemli giriĢimlerde bulunulmuĢtur. 

(Miele, 2008; www.radstrom.ca) 

Orvieto ve San Vincenzo örneklerinde görüldüğü üzere yavaĢ kentlerin temel 

baĢarıları aĢağıda belirtilmiĢtir: 

 KüreselleĢmeye ve homojenleĢmeye karĢı alternatif bir paradigma oluĢturmak,  

 Yerel farklılıklar, yerel ekonominin geliĢmesi, yerleri anlamlaĢtırma, kültür ve 

geleneklerin korunması üzerine bir felsefe geliĢtirmek,  

 Sürdürülebilir geliĢmeyi sağlamak( iĢletme sahiplerinin yerel halktan olması, 

alternatif enerji sistemlerinin kullanılması vb.) (Yurtseven vd., 2010) 

5.3. Seferihisar 

Türkiye‘ nin ilk, dünyanın 129. YavaĢ Kent‘i olan Seferihisar, 2009 yılı Kasım 

ayında , Citta Slow‘ un 52 temel kriterine göre değerlendirilmiĢ ve en az %50‘ sini 

sağlaması gereken bu kriterlerin %73 ‗ ünü sağlayarak salyangoz logosunu almıĢtır.  

Ege Bölgesinde, Ġzmir‘ in güneybatısında yer alan Seferihisar, yaklaĢık 30.000 

kiĢilik bir nüfusa sahiptir.  

Seferihisar ‗ da yapılan Citta Slow faaliyetlerini Ģöyle özetleyebiliriz: çocuklar için 

doğal üretim bahçeleri, köy pazarları, kent içinde bisiklet yolu yapılması projesi, 



Ayça Çelikbilek 

596 

belirli saatlerde kent içine motorlu taĢıt alımının sınırlanması ve fayton uygulaması 

baĢlatma giriĢimleri, ana cadde üzerindeki görüntü kirliliğini engellemek üzere 

tabela düzenlemeleri yapılması, ressamlarla birlikte ev cephelerinin düzenlenmesi, 

75 yaĢ üstü Seferihisarlıların anılarından oluĢan ―Seferihisar Sözlü Tarihi‖ kitabı 

hazırlanması, zengin termal enerji kaynaklarının ve güçlü rüzgar koridorlarının, 

jeotermal enerjinin kullanılmasına yönelik geliĢmeler, özellikle güneĢ ve rüzgar 

enerjisi kullanan yeni estetik aydınlatma projeleri, yerel yemek lokantaları, her Ģey 

dahil sistemi yerine ev pansiyonculuğunu teĢvik etme, eko turizm ile kentin 

tamamının turistik bir merkez haline getirilmesi. 

 6. Değerlendirme ve Eleştiriler 

KüreselleĢme, insanlar arasındaki iletiĢimi, kaynaĢmayı ve değiĢimi 

kolaylaĢtırmasına karĢın, farklılıkları törpüleyerek, standart bir insan oluĢturmaya 

doğru evrilmekte ve sonunda sıradanlığın etkin olacağı bir düzen yaratabileceği 

endiĢelerini beraberinde getirmektedir.  

Batılı refah seviyesine ulaĢma çabası, Batı‘ nın birtakım tüketim alıĢkanlıklarını 

alma etkisi yaratmıĢtır. Böylece aslında sahip olunamayan bir refah 

seviyesinin,alabileceklerine sahip olarak, sembolik sermaye aracılığı ile, aslında o 

düzeydeyMĠġ GĠBĠ yapan toplumlar ortaya çıkmıĢ ve popüler kültür haline gelen bu  

tüketim alıĢkanlıkları, küreselleĢme ile standart ürünlerin oluĢmasına ve bu ürünlerin 

franchising ile tüm dünyada etkisini göstermesine, tüm yerellikleri ortadan 

kaldırarak birbirinin aynı mekanlar ve toplumlar yaratmasına neden olmuĢtur.  

Bunun sonucunda da yerel mimaride, yerel yemekleri sunan restoranların azalması 

ile yerel kimliklerde deformasyon baĢlamıĢtır. Küresel dünya, insanların sahip 

olduğu yerel değerleri öğüterek, standart bir anlayıĢ oluĢturma çabasına 

dönüĢmüĢtür.  

KüreselleĢme sürecinde, yemeklerin de hızlanması neticesinde; tatsız, 

standartlaĢmıĢ, ekolojik olmayan ve çoğu zaman toplum sağlığı açısından tehlikeli 

gıda ürünleri üretilmeye baĢlanmıĢtır. KüreselleĢme ile, en iyi ürünü değil en kolay 

satılabilir ve en kolay ticarileĢebilir ürünü hedefleyen bir üretim sistemi 

yaratılmıĢtır. Toprakları zehirleyerek, havayı kirleterek, kirli yakıtlara baĢvurarak, 

kentleri araba odaklı planlayarak, büyük bir doğa yıkımına neden olunmuĢ, 

dünyadaki açlığa bir son vermek yerine, mevcut kaynaklarımızı da tahrip edecek 

geliĢme eğilimleri sergilenmiĢtir. 

Slow Food, küreselleĢmeyi yerelliğe karĢı bir tehdit olarak görmek yerine, bu 

mükemmellik kültürünü büyük oranda geliĢtirmek için bir fırsat olarak görmektedir. 

Tarımsal gıda sisteminde önemli rol oynamakta ve üretim- tüketim çevrelerinde 

endiĢe yaratan bilgi asimetrilerini azaltmaya katkıda bulunmaktadır. 

Slow food her ne kadar, her yerde aynı olan yiyeceklere karĢı oluĢmuĢ bir hareket 

olsa da , kendisi de varlığını sürdürebilmek ve ekonomik bir fayda sağlayabilmek 

için, küresel süpermarketlere ihtiyaç duymuĢtur. Bu noktada, yerel ürünlerin yerelde 

tüketilmesi değil, dıĢarıya ihraç edilmesi ile, talebe göre geliĢecek olan bir üretim 

oluĢacak ve talebin arttığı noktada, üretim hızı artmak zorunda kalarak, Slow Food 

ve Slow City felsefesi ile ters düĢecektir. 
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Her ne kadar topraklarda geleneksel yöntemlerle tarım yapma faaliyeti, YavaĢ 

hareketlerinde ulaĢılmak istenen nokta olsa da, bu tür faaliyetler, daha yüksek bir 

maliyet gerektireceği için, bu ürünlerin fiyatının daha yüksek olması kaçınılmazdır. 

Bu da , sadece belli bir kesimin buna eriĢebileceği, dolayısıyla, bu alanların bir süre 

sonra sembolik sermaye unsuru haline gelmesini, bir güç göstergesi olarak 

kullanılmasını ve bu deneyimi tatmak isteyenlerin alana gelmesiyle buradaki 

faaliyetlerin kitle turizmine evrilmesini gündeme getirecektir. 

Kaliteli yiyecek, sürdürülebilir ekonomi, sağlıklı çevre ve geleneklerin yaĢandığı, 

korunarak sürdürüldüğü bir ortam yaratılarak, insanların hayatlarından daha fazla 

zevk almasını hedefleyen yavaĢ kent hareketi, kültürel kapital olarak temelde 

yiyecekleri kullanmaktadır. Slow Food hareketinde, Ģarap çok ön plana çıkmaktadır. 

Tüm kurguların Ģarap üzerinden ilerletiliyor olması; bir süre sonra bütün yavaĢ 

kentlerin Ģarap üretimi yapmasına neden olacak ve alanlar benzer kimlikleri 

sahiplenmiĢ olacaklardır. Oysa ki bu yaklaĢımlar, belirli bir unsuru öne çıkarmadan, 

alanların çok kimlikli yapısını koruyarak tüm gelenek, görenekleri ön plana 

çıkarmalı ve çeĢitliliği korumalıdır. 

Aslında bir noktada Citta Slow, kendi baĢarısının kurbanı olabilecek niteliktedir. 

YavaĢ yaĢam vaadi, hem turistleri hem de diğer yabancıları bölgeye çekmekte, bu da 

hız, gürültü ve acele yaratmaktadır. Aslında anlatılardan, Slow Food ve Slow City 

hareketleri sonucu oluĢan mekanların, eko turizm, agro turizm, kırsal turizm, 

gastroturizm ve kentsel turizm beĢlisinin kesiĢiminde yer aldığı sonucuna ulaĢmak 

mümkündür. Dolayısıyla, bu alanlarda oluĢacak her turizm faaliyeti ve gelecek her 

turist, buradaki üreticilerin gelenlere yetiĢebilmesi için beraberinde hız getirecektir.  

YavaĢ Ģehir olmak ile, Ģehirler kimliklerini koruyabileceklerdir. Ancak, bu olgu, 

turizmi ön plana çıkartacak Ģekilde evrilirse; kentsel turizmde olduğu gibi, alanlar 

çok kimlikli yapısını kaybedip, derinliksiz bir tarih ile, en kolay pazarlanabilecek 

olan eski kimliklerini, günümüzün taleplerine göre Ģekillendirerek giymek zorunda 

kalacaktır. Bu durumda, alanların turizme açılması, beraberinde gelecek turistlerle 

hızı ve aceleyi de yavaĢ kentlere taĢıyacaktır. Plansız bir geliĢim ile kültür 

endüstrisinin bir parçası haline gelebilecek olan  ve sadece 50.000 kiĢinin yaĢadığı 

bu kentler zamanla turizmin ezici etkisi altında deforme olmaya baĢlayacaktır.  

Turizm taĢıma kapasitesi belirlenmeden yapılacak böyle bir turizm pazarlaması, 

bölgeye fazla turist gelmesi durumunda gerek kaynakların aĢırı tüketimini, gerek 

bölgede yaĢayan yerel halkta oluĢacak deformasyonları beraberinde getirecektir.  

Orvieto ve San Vincenzo örneklerinde olduğu gibi, yavaĢ hareketine katılımla 

birlikte çevresel politikalar, altyapı, kent kalitesi, yerel ürünler ve bilgi bağlamında 

kentlerde önemli değiĢiklikler gözlemlenmektedir. Kültürel kimliğin korunması, 

sürdürülebilir yerel ekonominin sağlanması, ekolojik dengenin ve biyolojik 

çeĢitliliğin korunması gibi değerlerle yavaĢ kent anlayıĢı, kentleri yaĢayan birer 

organizma biçiminde ele alarak insanlar olan etkileĢimini en üst düzeye 

çıkarmaktadır.  

20. yy büyük bir gürültü ile geçerken, Ģehir planlama disiplini bunu aĢmak için 

çeĢitli giriĢimlerde bulunulmuĢtur. Özellikle Ģehir yaĢamının dinamizmine kırsal 

alanın durgunluğunu taĢıyan banliyöler üzerinde  durulmuĢ; ancak bu reformlar da 

büyük oranda baĢarısız olmuĢtur. Dahası, araç sürmek, evden iĢe ya da kent 
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merkezine gitmek zaman aldığı için banliyölerde yaĢayan insanlar daha da aceleci 

olmuĢlardır. Artık, otomobil odaklı ulaĢımla verilen plan kararlarının da etkisiyle 

kentler hiç olmadığı kadar sesli ve Ģehirden kaçma isteği gün geçtikçe artmaktadır. 

Ancak tüm bu olumsuzluklara, büyük Ģehirler hep hızlıydı hep hızlı kalacak Ģeklinde 

yaklaĢılmaktadır. Bu hız tutkusuna sadece planlar ile müdahale etmek oldukça 

zordur. OluĢturulacak bu planlarla yurtdıĢında örnekleri olan ―Ģehir zaman 

politikaları‖ eĢ güdümlü olarak yürütülmelidir. Bu politikanın amacı, okullar, 

kütüphanelerden, tıp kliniklerine, dükkanlara ve bürolara kadar her yerin çalıĢma 

saatlerinin uyumlu kılınması ile ulaĢmak mümkündür. Örneğin, Bra‘ da belediye 

binası, insanların bürokratik iĢlemlerini daha geniĢ bir zamana yayabilmeleri için 

cumartesi günleri de açıktır. Bir diğer Ġtalyan Ģehri Bolzano‘ da, ailelerin sabah 

koĢuĢturmacalarını azaltabilmek için; iĢ baĢlangıç saatleri esnetilmiĢtir.  

Daha sakin ve daha yaĢanır bölgeler yaratabilmek için, Citta Slow‘ da da 

öngörüldüğü gibi, planlarda özel araç ulaĢımlarına daha az yer vermek, daha fazla 

yaya ve bisiklet yolu ayırmak, hatta kilit saatlerde Ģehir içine araçla giriĢlerde ücret 

almak, Ģehir içlerindeki otoparkları kaldırmak, yolları daraltmak ve hatta 

yayalaĢtırmalar yaparak, alanı taĢıt trafiğine kapatmak gibi caydırıcı önlemler 

alınmalıdır.  

BaĢarılı kentsel alanlar sadece iyi kent formunun hatlarına sahip değildir, aynı 

zamanda kent aktivitelerinin de temelini oluĢturmaktadır(Sherman, 1988). Bu form; 

buluĢma alanları, bar/ restaurantlar, yemek alanları, sokak marketler, oturacak, 

beleyecek ve insanları seyredecek alanlar, mevsim değiĢimini seyredecek alanlar, ait 

olma, bağlılık, misafirperverlik, hareketlilik ve tarihi- kültürel süreklilik yaratan bir 

yapıda olmalıdır(Wyhte, 1980) . Kent planlaması açısından bakıldığında; Citta 

Slow‘ un temel ilkeleri arasında sadece kent merkezinde değil bölgenin tüm 

lokasyonlarında insanların oturup dinlenebileceği yerlerin, kamusal alanların üretimi 

olmasına rağmen, uygulamada bu tür çabalara rastlanamamaktadır.  

Hızlı dünyayı asıl yaratan 70‘lerin ortasındaki ‗sistem Ģoku‘ olmuĢtur (Knox, 2005). 

Günümüzde alternatif kent hareketleri ile birlikte, Leitner ve Sheppard (1999)‘ ın da 

belirttiği gibi, ―kent ve bölgelerdeki yerel geliĢim, gittikçe daha önemli hale 

gelmektedir, ancak neoliberal hedefleri destekleyecek Ģekilde. Son zamanlardaki 

politikalar rekabetin olumlu etkilerini artırmaya yöneliktir.‖ YavaĢ kentler de , çıkıĢ 

noktası ile ironik olarak, yavaĢ olma özellikleri ile, dünya kentleri ile yarıĢmakta ve 

yerelde sahip olduğu biriciklik özelliklerini , daha çok gelir elde edebilmek için 

rekabet ortamında sarıĢa sunmaktadır.  

Tüm bu değerlendirmeler ıĢığında neoliberalizm ideolojisi sonucu oluĢan dünya 

kentleri sistemi, daha fazla yatırım ve turist çekmek amacıyla, hedefledikleri 

grupların taleplerine uygun büyük kentsel geliĢim projeleri ile kentleri pazarlarken , 

benzer Ģekilde Citta Slow üyesi kentlerin de , birbirine çok benzeyen temalarla 

(Ģarap, peynir, agroturizm vb.) ellerinde bulunan doğal ve kültürel değerleri 

sattıkları söylenebilir.  

Flagship proje örneklerinde olduğu gibi, Citta Slow kentlerinde de üye sayısı 

arttıkça, zamanla üyelik ayrıcalığı azalacak ve hem sisteme girmek için kentlerin 

göstereceği çaba azalacak hem de kentler eski cazibelerini yitirmeye baĢlayacaktır. 
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Öz: Son yıllarda, bir taraftan konut ihtiyacını karşılamaya yönelik projeler üretilirken, diğer taraftan, 

kentsel mekanda kaliteyi artırmayı hedefleyen kentsel dönüşüm projelerinde, taraflar arasında 

birlikteliğin sağlanması ve hatta dönüşümün kamu desteği olmadan taraflarca bölgenin kendi iç dinamiği 

ile kendiliğinden sağlanması büyük bir önem arz etmektedir. Bu amaçla, plan notlarına eklenen hükümler 

(emsal bonusları) yoluyla ortak mekanları (otopark, yeşil vb.) verimli bir şekilde çözümleyen büyük 

ölçekli projeler teşvik edilmektedir. Bu çalışma kapsamında geliştirilen kooperatif oyun teorisi bazlı 

model ile, birlikte olma ile elde edilecek kademeli ikramiye emsallerin boyutlarının belirlenmesi ve 

taksimatında, üç farklı durum ortaya konulmaktadır: i) Verimli bir yatırımda, tüm tarafları razı 

edebilecek asgari taksimatların belirlenmesi; ii) Yine verimli bir yatırımda, tüm tarafları tatmin edecek 

asgari değerler dağıtıldıktan sonra, üretilecek artı değerin boyutunun belirlenmesi ve bunların 

vergilendirme ile kamuya aktarılabilecek miktarının tespiti; iii) Eğer ortak bir yatırım taraflarca verimli 

algılanmıyor, fakat kamu yararı çerçevesinde bakıldığında önemli bir fayda için koalisyonun 

gerçekleşmesi isteniyorsa, tarafları razı edebilecek bir taksimatın nasıl olacağının ve bu taksimat için 

dışarıdan gerekli desteğin (eksi vergi, teşvik) boyutunun belirlenmesi. Geliştirilen modelin 

uygulanmasında Doğrusal Programlama (LP) tekniği kullanılmış, LP bazlı bir metodolojik yaklaşım ile 

ilave hassasiyet analizleri yapılmış, hipotetik bir örnek üzerinde mekansal konum ve büyüklük olarak 

kritik taraflar belirlenmiştir.Anahtar Kelimeler: Oyun Teorisi; Kentsel Dönüşüm; Doğrusal 

Programlama; Koalisyona Katılım ve Fayda Paylaşımda Taraf Güçleri. 

Abstract: In recent years, urban redevelopment projects have been aiming at supplying urban housing 

demand, and transforming existing low quality urban space and building stocks. In this process, reaching 

a concession among many stakeholders, even, facilitating redevelopment projects without or with 

minimal public involvement has been carrying critical importance. In order for that, large scale housing 

projects providing better integrative spatial solutions (more car parks, green areas) have been promoted 

by the municipal councils and relevant government institutions. In order to encourage all relevant 

parties, planning institutions have been altering floor area ratios (FAR) especially in high rent zones in 

order to make developers cover development and/or redevelopment costs in the projects. In this research, 

a cooperative game theory based model is introduced in order to analyze involved parties‟ benefit 

expectations from various forms of coalitions, and in order to allocate benefits including density (FAR) 

bonuses of coalition among participants. In the developed game theoretic allocation models, there are 

three different forms of coalition benefit allocations: i) In a productive grand coalition formation, a 

minimum rational level of allocations to the involved parties are determined; ii) Again, in a productive 

grand coalition, the benefits of coalition exceeding the minimum rational expectations of involved parties 

are computed and then exceeding amounts are extracted as taxes; iii) If a grand coalition benefit does not 

satisfy the involved parties‟ minimum rational expectations, and if there is a higher public interest in 

forming the grand coalition, government may enter into the coalition formation process by means of 

subsidy (negative taxes), and in this case the developed model calculates the minimal level of needed 

subsidy. In all allocation process, over a hypothetic case, the introduced game theoretic model is made 

operational by the use of linear programming (LP) technique. Finally, by means of a series of LP based 

sensitivity analyses, the critical players of the cooperative games are discovered.  Keywords: Game 

Theory; Urban Redevelopment; Linear Programming; Power of Parties in Participation in Coalitions 

and Benefit Allocations. 
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Giriş 

Birçok batı ülkesinin 19. yüzyılda tecrübe ettiği sanayileĢme ve kentleĢme süreci, 

Türkiye‘de ancak Ġkinci Dünya Savası sonrasında gözlenmeye baĢlamıĢtır. Önceleri 

nüfus çoğunluğunun kırsal alanda bulunduğu ve hızlı nüfus artıĢlarının gözlendiği 

ülkede, tarımsal alandaki mekanizasyonla beraber kentleĢme süreci hızlanmıĢ ve 

özellikle büyükĢehir çeperlerinde gecekondulaĢma ve kaçak yapılaĢma ile niteliksiz 

ve sağlıksız kentsel alanlar oluĢmuĢtur. 1999 Gölcük Depremi ile o güne kadar 

oluĢmuĢ kentsel dokulardaki çarpıklıkların derinliği anlaĢılmıĢ ve gerekli tedbirler 

yasal düzenlemeler çerçevesinde hayata geçirilmeye baĢlanmıĢtır. Fakat bu dönemde 

karĢılaĢılan en büyük problem mevcut yapı stoğundaki niteliksiz yapıların tespiti ve 

bunların yenilenmesi olarak ortaya çıkmaktadır. ġüphesiz bu problemin temelinde 

maddi imkansızlıklar yer almaktadır. Yenilenmesi düĢünülen yapı stoğu ve kentsel 

doku için gereken kaynaklar ülke imkanlarının ötesindedir. Bir diğer problem ise, 

mekanda bir Ģekilde hak sahibi hüviyeti kazanmıĢ tarafların kentsel dönüĢüm 

projelerinde ortak hareket edebilme kabiliyetlerindeki zorluklardır. Hak sahiplerinin, 

bir taraftan siyasete etki eden seçmenler olması ve diğer taraftan yasal hakları 

sebebiyle mülkiyet haklarına karĢı yapılması istenilen her türlü müdahalelerde ikna 

edilmesi veya teĢvik edilmesi gereken taraflar olduğu gerçeği, kentsel dönüĢümü 

içinden çıkılamaz hale getirebilmektedir. Taraflar bazen sahip oldukları mülklerin 

taĢıdığı değerin ötesinde taleplerle ortaya koyabilmekte ve süreci yok edici etkilerde 

bulunabilmektedir.      

Bu çalıĢma ile ortaya konulan model, arkasında büyük ölçüde kamu yararı bulunan 

kentsel dönüĢüm çalıĢmalarında hak sahibi tarafların rasyonel bir Ģekilde dönüĢüm 

sürecine nasıl katılabileceklerini ve bu süreçte dönüĢümden kaynaklanacak artı 

değerden ne Ģekilde pay alabileceklerini metodolojik olarak ortaya koymaktadır. 

Aynı zamanda kimi katılımcılar sahip oldukları mülklerinin konumu gereği stratejik 

öneme sahip roller üstlenebilmektedirler. Bu katılımcıların da konumsal stratejik 

önemleri geliĢtirilen bu yaklaĢımlarla ortaya konulmaktadır. 

GeliĢtirilen oyun teorisi bazlı model ile kentsel dönüĢüm süreci, ilgili tarafların 

kendilerince ortaya konulup değerlendirebilecekleri bir süreç olabileceği gibi kamu 

eliyle desteklenebilecek ve yönlendirilebilecek bir süreç olarak da tanımlanabilir. 

Kamu bu konuda dönüĢümün gerçekleĢtirilebilmesi için süreci dıĢarıdan idare eden 

bir taraf veya doğrudan süreci iĢlevsel hale getirmek için üstün bir kamu yararı için 

(mekansal kalite ve kentsel donatı artıĢı) faaliyet gösteren bir destekleyici rol de 

üstlenebilir. Bu destekleme, finansal olarak asgari gerekli desteği sağlayıcı olduğu 

kadar, ortak hareket etmeden kaynaklanan artı değerin (baĢka projeleri destekleme 

amacıyla) vergilendirilmesi Ģekliyle de olabilir.    

Kentsel dönüĢümde dönüĢümü en kolay olabilecek alanlar yüksek kira ve mülk 

değerlerinin olduğu bölgelerdir. Burada gerek dönüĢüm sonrası mülk değeri artıĢları, 

gerekse emsal artıĢları ile sağlanan artı değerlerin kamuya aktarılması dönüĢümü 

külfetli bölgelerde kullanılabilecek kaynağı oluĢturmada büyük potansiyel 

oluĢturmaktadır.  

Bu çalıĢma ile hipotetik bir alan üzerinde parsel sahibi tarafların kademeli emsal 

artıĢları stratejilerine gösterebilecekleri tavırlar analiz edilmekte ve kamunun bu 

süreçte üstleneceği roller gösterilmektedir. GeliĢtirilen kooperatif oyun teorisi bazlı 
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model ile tüm tarafların bulundukları konumsal özellikler sebebiyle kentsel 

dönüĢümden isteyebilecekleri makul payların alt ve üst limitleri ortaya 

konulmaktadır.    

1. Literatür 

Heaney & Dickinson (1982), Rogers (1993), Kucukmehmetoglu (2002 & 2009), 

Kucukmehmetoglu et al. (2010), Kucukmehmetoglu & Guldmann (2004), Wu & 

Whittington (2006), Tsang & Jim (2011) kooperatif oyun teorisini muhtelif taksimat 

problemlerinde kullanmaktadırlar. Heaney & Dickinson (1982) makalelerinde ortak 

projelerde maliyetlerin taraflar arasında taksimatını ele alan muhtelif metotları 

sunarken aynı zamanda kooperatif oyun teorisini takdim etmektedirler. Rogers 

(1993) kooperatif oyun teorisi metodunun su kaynakları üzerinde kullanılabileceğini 

ifade ederken, Kucukmehmetoglu (2002 & 2009), Kucukmehmetoglu et al. (2010) 

ve Kucukmehmetoglu & Guldmann (2004) kooperatif oyun teorisi bazlı 

geliĢtirdikleri tahsisat modelini Fırat ve Dicle suları üzerinde ortaya koymaktadırlar. 

Wu & Whittington (2006) benzer Ģekilde Nil sularının taksimatında kooperatif oyun 

teorisinden yararlanmaktadır. Tsang & Jim (2011) farklı bir alanda yeĢil-çatı 

faydalarını kooperatif oyun modeli kullanarak ikamet eden taraflar arasında taksim 

etmede kullanmaktadır.  

Heaney & Dickinson (1982), kooperasyonun karakteristik özelliklerine göre 

kooperatif oyun teorisini üç farklı türde tanımlamaktadır. Bunlar: 1) Karı veya 

getirileri maksimize eden değer oyunu (value game), 2) Maliyeti minimize eden 

maliyet oyunu (cost game), ve 3) Maliyeti düĢüren tasarruf oyunudur (saving game).  

Maliyet oyunları kolaylıkla tasarruf oyunlarına dönüĢtürülebilmektedir. Kooperatif 

maliyet oyunları, gruba katılarak maliyetin düĢürülmesini hedeflemektedir. Gruba 

katılmamanın tasarruf değeri sıfırdır. Bu çalıĢmada Heaney & Dickinson (1982)‘de 

sunulan maliyet oyunu fayda oyununa dönüĢtürülmüĢtür. 

Detayda, x(i), i oyuncusuna yapılan fayda tahsisatını, b(i), aynı Ģahsın tek baĢına her 

hangi bir kiĢi veya gruba katılmaksızın hareket ettiğinde elde ettiği bireysel 

(individual) faydayı, b(S), S elemanlı bir alt koalisyon grubunun (SN) elde ettiği 

toplam grup faydasını, b(N) de, N kiĢilik kapsamlı koalisyondan (grand coalition) 

elde edilen toplam faydayı göstermektedir. Denklem (1) bireysel rasyonaliteyi 

göstermekte olup, i elemanına yapılacak tahsisatın (x(i)) en az kendi baĢına hareket 

ettiğinde elde ettiği fayda (b(i)) kadar olması gerektiğini ifade etmektedir. Denklem 

(2) alt-grup rasyonalitelerini ifade etmekte olup, S elemana yapılacak tahsisat 

toplamının en az bu grubun ortaklaĢa elde edebilecekleri faydaya (b(S)) eĢit veya 

daha büyük olması gerektiğini göstermektedir. Denklem (3) ise kapsamlı 

koalisyondan elde edilecek faydanın (b(N)) tüm elemanlara dağıtılmıĢ olduğunu ve 

bunların toplamının kapsamlı koalisyon faydasına eĢit olduğunu göstermektedir. 

Denklem (1) ve (3) yüklemeler (imputation) olarak adlandırılmaktadır. Eğer var ise, 

bu üç denklemin oluĢturduğu tüm tarafların razı edilebileceği rasyonel ortak çözüm 

kümesine çekirdek veya öz (core) adı verilmektedir. Bu çözüm kümesiyle 

tanımlanan oyun teorisine kooperatif oyun teorisi adı verilmektedir. 
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Nbix )()(             (kapsamlı koalisyon)  (3) 





Ni

NbZix )()(       (kapsamlı koalisyondan vergi ile tahsisat) (4) 

Kapsamlı (grand) koalisyon ile bireysel ve alt-grup koalisyonları arasında olabilecek 

değer farklılığının büyüklüğü çekirdek çözümü ile tanımlanan değerler kümesinin 

geniĢ olması anlamına gelmektedir. GeniĢliğin büyük olması aynı zamanda tarafların 

kapsamlı koalisyon içerisinde bulunma arzularını arttırıcı etkide bulunmaktadır 

(Kucukmehmetoglu, 2002). Çözüm kümesinin büyüklüğünü ölçmek üzere Denklem 

(3)‘e Z değeri ilave edilerek Denklem (4) oluĢturulmuĢtur. Bu Z değerinin 

büyüklüğü koalisyonun tüm taraflara getirisinin bir ölçütü olarak ifade edilebilir. 

Ayrıca bu Z değerini Denklem (1), (2) ve (4) kısıtlarını karĢılayacak Ģekilde 

enbüyükleyen (maksimize eden) optimizasyon problemlerinden elde edilecek Z 

değerleri (Kucukmehmetoglu, 2002 & 2009; Kucukmehmetoglu et al., 2010; 

Kucukmehmetoglu & Guldmann, 2004) devletin kentsel dönüĢümde üstlenebileceği 

rolleri gösterebilecek özellikler taĢımaktadır. Z‘nin alacağı değere göre devlet üç 

farklı rol üstlenebilmektedir:  

i. Eğer Z negatif (-) bir değer taĢıyorsa, kapsamlı koalisyondan elde edilen fayda 

tüm tarafların bireysel ve alt-grup koalisyonlardan elde edebilecekleri faydadan 

daha iyi bir çözüm kümesi sunmamaktadır ve kapsamlı koalisyon ancak 

dıĢarıdan bir destek ile mümkün hale gelmektedir. Z değeri de bu koalisyonun 

oluĢturabilmesi için taraflara dıĢarıdan sağlanması gereken asgari desteği 

(subsidy; -tax) göstermektedir. Devlet üstün kamu yararı (çevresel kalite, 

bütüncül altyapı ve teknik donatıların sağlanabilmesi) çerçevesinde bu yolu 

tercih edebilir.  

ii. Eğer Z sıfır (0) değerini alıyorsa, kapsamlı koalisyondan elde edilen fayda tüm 

taraflara tek bir dağıtım çözüm kümesini göstermektedir. Devlet burada sadece 

sürecin oluĢmasında katalizör görevi görebilir; sürece maddi yönde katılmasına 

gerek yoktur.   

iii. Eğer Z pozitif (+) bir değer taĢıyorsa, kapsamlı koalisyondan elde edilen fayda 

tüm taraflara Denklem (1), (2) ve (4)‘ü sağlayacak kısıtlar arasında sonsuz bir 

taksimat çözüm kümesini sunmaktadır. Z değeri de bu koalisyondan bireysel ve 

alt-grup koalisyon kısıtlarını sağladıktan sonra sistem dıĢına çekilebilecek en 

büyük vergi (tax) değerini ifade etmektedir. Bu vergi değerleri kamunun ilgili 

veya ilgisiz diğer yatırımlarında kullanılabileceği gibi kentsel dönüĢümde 

dıĢarıdan destek duyan projelerin desteklenmesi için de kullanılabilir. 

3. Metodoloji 

Kentsel dönüĢüme konu olan alanlarda en çok gündeme getirilen yaklaĢım, 

dönüĢümü kolaylaĢtırmak amaçlı emsal ikramiyesi/teĢvikidir (bonus). Emsal 

ikramiyesi doğal olarak yoğunluk arttırıcı bir plan kararı olup parsel sahibine 
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kiralama veya satma amaçlı kullanılabilecek ek yapı alanı sağlamaktadır. Arsa 

değerlerinin yüksek olduğu bölgelerde elde edilebilecek az miktarda ilave yapılaĢma 

hakkı kentsel dönüĢüme mali yönden önemli katkı sağlayabilecek değerler 

taĢımaktadır. Ġlave yapılaĢma hakkının elde edilmesinde yerel idarenin vereceği plan 

değiĢiklik kararları kamunun elini güçlendirirken aynı zamanda bütüncül ve nitelikli 

yapılaĢmaları teĢvik edecek plan hükümlerini kapsayabilmektedir. Belediyeler (yerel 

idare - devlet), kademeli olarak parçacıl parsel bazlı kentsel geliĢme yerine, site bazlı 

otopark ve muhtelif donatıları içerisinde çözümlenmiĢ yapılaĢmayı bütüncül proje 

alanlarının büyüklüğüne endeksli olarak artan ikramiye oranlarıyla teĢvik 

etmektedirler. Bu yaklaĢım kentsel alandan beklenen birçok donatıyı sitenin 

sorumluluk alanına bıraktığı için aynı zamanda kamuya oluĢacak maliyetleri de 

kısmen düĢürmeyi amaçlamaktadır. Örneğin yeĢil alanı site içerisinde 

çözümleyebilmek, nitelikli büyüklükte rekreasyon alanları ve otopark alanları 

oluĢturmak kamusal alana düĢecek talebi düĢürdüğü gibi bunların bakım onarım ve 

sürdürülebilir kılmak için gerekli maliyetleri kamunun elinden alarak site sahiplerine 

bırakmaktadır. Site sakinleri ise bu donatıları özellerinde ortak ve verimli olarak 

kullanırken, aynı zamanda oluĢturdukları site bazlı mahremiyet alanlarında mal (özel 

araç ve konut) ve can güvenliklerine hassasiyetleri seviyesinde önem 

verebilmektedirler. Site projeleri bir adada muhtelif parsellerin birleĢimiyle 

oluĢturulabildiği gibi bir ada ve hatta adalar seviyesinde kompleksler halinde de 

olabilmektedir.    

Literatür kısmında sözü edilen devlet kavramı yerine, Türkiye örneğinde plan 

değiĢikliğinde ve uygulamasını onaylayıp denetlemede yetkili kurum olarak ilgili 

belediye veya Toplu Konut Ġdaresi (TOKĠ) olarak da adlandırılabilir. Bu kurumlar 

proje bölgeleri için proje alanı büyüklükleri ile artan oranlı emsal teĢvik katsayıları 

kullanılabilmektedirler.  

Emsal teĢviklerinin plan hükümlerine eklenmesi sonrasında, tüm tarafları 

ilgilendiren kompleks bir paylaĢım süreci ortamı oluĢmakta ve hatta zaman zaman 

taraflar arasında önemli çatıĢmalara konu olabilmektedir. Bu taraflar mülk sahipleri 

ve kurumsal olarak belediyeler olmaktadır. Mülk sahipleri ve yatırımcılar proje alanı 

bazlı teĢvik sisteminden en büyük faydayı elde etmek üzere birbirleriyle iletiĢime 

geçmekte, emsal ikramiyelerini aralarında paylaĢmanın yollarını aramaktadır. Bu 

süreç yeni geliĢme alanlarında sadece mülk sahipleri arasında gerçekleĢirken, kimi 

dönüĢüm bölgelerinde belediyeler ve/veya TOKĠ de sürece dahil olabilmektedir. Bu 

iletiĢim sürecinde, kimi zaman taraflar rasyonel olmayan keyfi taleplerde bulunurken 

süreci tümüyle imkansız kılabilmektedirler. AĢağıda sunulan modeller ile tarafların 

rasyonel olarak talep edebilecekleri fayda sınırları belirlenmekte ve bu sürecin 

iĢlevsel kılınması için kamunun üstlenebileceği roller takdim edilmektedir.  

Detayda, geliştirilen kooperatif oyun teorisiyle ile i) taraflara verilebilecek fayda 

(emsalden alına pay) miktarının tespiti; ii) taraflardan kritik konumda olanların 

konumsal önemlerinin getirdiği özel konumsal fayda miktarlarının belirlenmesi; iii) 

dönüĢümün bütüncül gerçekleĢtirilmesi için dıĢarıdan (kamudan) tahsis edilmesi 

gereken asgari destek miktarının tespit edilmesi veya dönüĢümden sağlanacak ilave 

değerin vergilendirilmesi ve kamuya baĢka dönüĢümler için kaynak oluĢturulması; 

iv) tarafların gönüllü katılımının sağlanması hedeflenmektedir. Unutulmamalıdır ki 

bu çalıĢmada fayda olarak tanımlanan ifadeler m
2
 cinsinden emsalden alınan paydır.  
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Kamunun üstleneceği roller özetle; i) teĢvike yönelik nitelikli plan değiĢikliklerini 

gerçekleĢtirmek; ii) taraflar arasında arabulucu rolünü üstlenerek iletiĢimi etkin 

kılmak; iii) tarafların rasyonel olarak bir araya gelmelerine engel olacak teknik 

zorlukların aĢılmasında dıĢarıdan teĢvik/destek (mali ve teknik) sağlamak, karlı 

dönüĢüm projelerinden kamuya (vergi ile) kaynak oluĢturmak. 

Bu amaçlarla doğrusal programlama (LP) bazlı iki farklı model geliĢtirilmiĢtir. Her 

ikisinde de x(i) kapsamlı koalisyondan taraflara tahsis edilen paylaĢım değerini 

gösterirken, Z değeri de kamunun sistemde üstleneceği rolü (vergi alan veya teĢvik 

sağlayan) gösteren değiĢkendir. Birinci LP modeli, Denklem (5) ve (6)‘yı [taraflar 

arası alt-grup koalisyonlarını; Denklem (2)] hesaba katarken, Denklem (7) ve (8) ile 

tanımlanan ikinci model alt-grup koalisyon stratejilerini [Denklem (2)] devre dıĢı 

bırakmaktadır. Diğer bir deyiĢle ikinci modelde kamu, tevhit Ģartlarına sınırlama 

getirerek alt-grup davranıĢlarını yok sayarak dönüĢüm bölgesindeki stratejileri 

bireysel ve kapsamlı koalisyon stratejileri ile sınırlayabilmektedir. Bu yolla her iki 

modelden hesaplanacak Z değerleri önemli ölçüde farklılaĢabilmektedir. Birinci 

modelden (Model I) elde edilen kamuya aktarılabilecek değer (Z
core

) sınırlı düzeyde 

olurken, ikinci modelden (Model II) kamuya sağlanabilecek değer (Z
max

) önemli 

ölçüde yükselebilmektedir. 

Model I 

Enbüyükle (Maximize)    

              F = Z
core

   (5) 

Bağlı Olarak (Subject to) 

              Denklem (1), (2), ve (4)  (6) 

Model II 

Enbüyükle (Maximize)    

              F = Z
max

   (7) 

Bağlı Olarak (Subject to) 

              Denklem (1) ve (4)  (8) 

 

Yukarıda ifade edilen her iki modelin uygulanmasını göstermek üzere farazi bir yapı 

adası oluĢturulmuĢtur. Bu ada dört ayrı mülk sahibine ait parsellerden (A, B, C, D) 

oluĢmakta olup parsellerin alan ve konumları ġekil 1‘de grafiksel olarak 

sunulmaktadır. Adada bulunan parsellerin baĢlangıç emsal değeri 1.00 olup plan 

hükümleri çerçevesinde oluĢturulacak tevhitli parsellere yönelik kademeli emsal 

teĢvik yüzde değerleri Tablo 1‘de sunulmaktadır. Görüldüğü üzere parçacıl veya 

bütünleĢik tevhitli parsellere yönelik artırımlar %0 ile %30 arasında değiĢmektedir.  

Tablo 2, ġekil 1‘deki parseller için oluĢturulan LP modelindeki denklemlerin açık 

ifadelendirilmesi niteliğindedir ve Denklem (1)-(3)‘te gösterilen tüm bireysel, alt-

grup ve kapsamlı koalisyon rasyonalitelerini yansıtmaktadır. Tablo 3 ise Denklem 

(4)‘te gösterilen Z değiĢkeniyle kamunun bu rasyonalite içerisinde konumunu ifade 

etmektedir. He iki tabloda gösterilen b(i), b(S), ve b(N) değerleri Tablo 1‘de sunulan 

teĢvik esaslarına göre hesaplanan değerler olmaktadır ve hesaplamalar ileride Tablo 

4‘te sunulmaktadır.  

Bu teĢviklerde dikkat edilmesi gereken unsurlar aĢağıda listelenmektedir: 

 TeĢvikten yararlanabilmek için öncelikle Tablo 1‘deki eĢik değerleri 

sağlanmalıdır. 

 Tevhitlerle bu eĢik değerleri sağlanabilir ve oluĢturulan daha büyük parseller için 

daha büyük oranlı teĢviklerden faydalanılabilinir.  
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 TeĢvik çarpanından faydalanabilmek için tevhidin mümkün olması bir 

gerekliliktir. Örneğin A ve D parselleri ortak hareket etseler bile C parseli 

olmaksızın tevhit edilemez ve üst seviyedeki teĢvik oranlarından yaralanamazlar.  

 Bazı parseller, tevhitler ve dolayısıyla daha büyük ikramiyeler için kritik 

konumsal öneme sahip olabilirler ve onların katılımı olmaksızın daha üst emsal 

teĢvik eĢikleri sağlanamıyor olabilir. Bu durumun farkındalığı bu parsel sahipleri 

için kendi parsel büyüklüklerinin ötesinde stratejik getiriye dönüĢebilir.  

 Modelde parselin ada içindeki köĢe parsel olma konumu ve konumsal ekonomik 

değerleri hesaba katılmamıĢ, sadece elde edilecek emsal değerinin paylaĢımı 

model uygulamalarına konu edilmiĢtir. Ki bu konumsal değerler de parselin 

ekonomik değerlerini hesaba katan farklı bir model uygulaması çerçevesinde 

rahatlıkla ele alınabilirler. GeliĢtirilen oyun teorisi bazlı modeller bu kullanıma 

uyumludur.   

  
ġekil 1 – Farazi çalıĢma alanı  

(Emsal = 1.00) 

Tablo 1 – Parçalı veya tevhitli alan 

büyüklükleri ve emsal ikramiye yüzdeleri 

 
 

Parsel Alanı  EĢik Emsal Ġkramiyesi (%) 

A ≤ 500 m2 0 

A ≤ 1000 m2 15 
A ≤ 1500 m2 20 

A ≤ 2000 m2 25 

A ≥ 2000 m2 30 

4. Uygulama ve Sonuçlar 

Model uygulama kısmı iki alt bölümden oluĢmaktadır: Birincisi taraf stratejileri ve 

getirilerini değerlendirerek baz model sonuçlarını ortaya koymaktadır. İkinci kısım 

ise, ada dahilindeki kritik konuma sahip C parselinin stratejik konumu kaynaklı 

getirilerini gösteren hassasiyet analizlerini içermektedir. 

4.1. Baz Model 

Tarafların uygulayabilecekleri tüm bireysel, alt-grup ve kapsamlı koalisyon 

stratejileri ve bunlardan elde edilecek teĢvik primleri Tablo 4‘te listelenerek 

sunulmaktadır. Ardından bu stratejilerden oluĢabilecek ada bazındaki muhtemel 

strateji getirileri toplamlar halinde Tablo 5‘te detaylarıyla sunulmaktadır. Tablo 5‘ten 

çıkarılabilecek sonuçlar aĢağıda listelenmektedir: 

i. Bireysel davranıĢlardan oluĢan parsel bazlı imar en düĢük toplam emsal değerini 

vermektedir (2840m
2
). Diğer bir değiĢle emsal teĢvik sisteminden bireysel 

davranıldığı için yeterince faydalanılamamaktadır.  

ii. En büyük fayda ise kapsamlı koalisyondan elde edilmekte (3380m
2
) olup en üst 

düzeyde emsal teĢvik çarpanını (%30) tetikleyecek büyüklüğe eriĢmektedir.  

iii. C oyuncusunu dıĢarıda bırakan senaryolardan elde edilen faydalar ada bazında en 

düĢük toplam getiriye sebep olmaktadır (kırmızı ve altı çizili toplamlar). Diğer bir 

deyiĢle A ve B‘nin D ile ortaklık kurabildiği tüm stratejiler C oyuncusu 

katılmaksızın gerçekleĢememektedir. Bu da konumsal özelliklerin modelce 

algılandığını göstermektedir. 
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Tablo 2 – Bireysel, alt-grup, kapsamlı koalisyon stratejilerini gösteren denklemler  

 

Koalisyon 

Stratejileri 
Tahsisat Değişkenleri   

Getiri 

(m2) 
Strateji Denklem 

Tümüyle Bireysel 

Davranışlar 

XA     ≥ b(A)  

Denklem 

(1) 

 XB    ≥ b(B) 
 

  XC   ≥ b(C)  

   XD  ≥ b(D)  

İkili Alt-grup 

Davranışları 

XA + XB    ≥ b(AB) 
 

Denklem 

(2) 

XA  + XC   ≥ b(AC) 
 

XA   + XD  ≥ b(AD) 
 

 XB + XC   ≥ b(BC) 
 

 XB  + XD  ≥ b(BD) 
 

  XC + XD  ≥ b(CD) 
 

Üçlü Alt-grup 

Davranışları 

XA + XB + XC   ≥ b(ABC) 
 

Denklem 

(2) 

XA  + XC + XD  ≥ b(ACD) 
 

XA + XB  + XD  ≥ b(ABD) 
 

 XB + XC + XD  ≥ b(BCD) 
 

Kapsamlı  

Koalisyon 
XA + XB + XC + XD 

…

. 
= b(ABCD) 

 
Denklem 

(3) 

 

 
Tablo 3 – Kapsamlı koalisyon stratejisi denklemi ve vergi değiĢkeni (Z) 

Kapsamlı 

Koalisyon 
XA + XB + XC + XD + Z = b(ABCD) 

 
Denklem  

(4) 

 

Tablo 4 - Taraf stratejilerinden oluĢacak ikramiyeli getirilerin hesaplanması  
b(a) A (500 m2) ikramiyesiz; 

b(b) B (500 m2) ikramiyesiz 

b(c) C (800 m2) 15% emsal ikramiyeli (800x1.15=920 m2) 

b(d) D (800 m2) 15% emsal ikramiyeli (800x1.15=920 m2) 

b(ab) AB (500+500=1000 m2) %15 emsal ikramiyeli (1000x1.15=1150m2) 

b(ac) AC (500+800=1300 m2) %20 emsal ikramiyeli (1300x1.20=1560m2) 

b(ad) AD (500+800=1300 m2) %15 emsal ikramiyeli sadece D‘ye (500 + 800x1.15=1420m2) 

b(bc) BC (500+800=1300 m2) %20 emsal ikramiyeli (1300x1.20=1560m2) 

b(bd) BD (500+800=1300 m2) %15 emsal ikramiyeli sadece D‘ye (500 + 800x1.15=1420m2) 

b(cd) CD (800+800=1600 m2) %25 emsal ikramiyeli (1600x1.25=2000m2) 

b(abc) ABC (500+500+800=1800 m2) %25 emsal ikramiyeli (1800x1.25=2250m2) 

b(acd) ACD (500+800+800=2100 m2) %25 emsal ikramiyeli (2100x1.30=2730m2) 

b(abd) 

ABD (500+500+800=1800 m2) iki 15% emsal ikramiyeli (1000x1.15 + 800x1.15 =1150 + 

920=2070m2) 

b(bcd) BCD (500+800+800=2100 m2) %25 emsal ikramiyeli (2100x1.30=2730m2) 

b(abcd

) ABCD (500+500+800+800=2600 m2) 30% emsal ikramiyeli (2600x1.30=3380m2)  
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Tablo 5 – Baz model stratejileri ve getirileri (Emsal m
2
)  

Stratejiler 
Koalisyonlar 

Bireysel  Bireysel ve İkili   İkili ve İkili Bireysel ve Üçlü Kapsamlı  

b(a) 500       500 500 500             500   

b(b) 500   500 500   500        500      

b(c) 920 920  920  920           920     

b(d) 920 920 920   920           920         

b(ab)   1150           1150               

b(ac)     1560        1560           

b(ad)      1420        1420         

b(bc)       1560       1560         

b(bd)        1420     1420           

b(cd)             2000 2000               

b(abc)                     2250         

b(acd)                  2730      

b(abd)                   2070     

b(bcd)                           2730   

b(abcd)                             3380 

Toplam 2840 2990 2980 2840 2980 2840 3000 3150 2980 2980 3170 3230 2990 3230 3380 

* Birinci sütun kodlarıyla Tablo 2‘deki fayda kodlamalarıyla aynıdır. 

 

Tablo 5‘te sunulan stratejik davranıĢ getirileri Model I ve II ile sunulan LP bazlı 

optimizasyon sürecinden geçirildikten sonra elde edilen tahsisat değerleri Tablo 6b 

ve 6c‘deki 6. senaryoda sunulmaktadır. Model I‘den elde edilen Tahsisat değerlerine 

bakıldığında en büyük tahsisat (1100m
2
) stratejik konumu gereği C parselinin 

sahibine gitmektedir. Model II kurgusu gereği alt-grup koalisyonları hesaba 

katmadığı (imkan tanımadığı) için C oyuncusuna konumsal ayrıcalık (alansal 

büyüklük değeri ötesi – 920m
2
) tanımamaktadır. Model 1‘in uygulamasından elde 

edilen çekirdek büyüklüğünü ifade eden Z
core

 değeri 75m
2
 iken Model II‘de bu Z

max
 

değeri 540m
2
‘ye ulaĢmaktadır. Bunun sebebi, ikinci modelde taraflara bütüncül 

geliĢmeyi ifade eden kapsamlı koalisyon dıĢında alt-grup koalisyon oluĢturmalarına 

müsaade edilmemesidir. Bunun, kamunun elindeki plan yapma ve emsal ikramiyesi 

kurallarını belirleme yetkisiyle beraber tevhit Ģartları oluĢturma imkanlarının 

sağlayacağı kamuya kaynak oluĢturma gücünü de ifade ettiği söylenebilir.     

4.2. Hassasiyet Analizleri 

Önceki kısımda C kodlu parselin konumsal önemi ortaya konulurken sahibine 

sağladığı stratejik role değinilmiĢti. Bu kısımda bu rolün daha iyi algılanabilmesi 

amacıyla ilave hassasiyet analizleri yapılmıĢtır. Bu hassasiyet analizlerine esas 

senaryolar benzer özellik taĢıyan C ve D parsellerinin değiĢen büyüklükleri 

üzerinden yapılmaktadır. Senaryoların oluĢturulmasında kullanılan temel ilkeler 

aĢağıda listelenmektedir:   

 A ve B parsellerinin büyüklükleri sabit kalmak üzere tasarlanan değiĢiklikler 

tümüyle C ve D kodlu parseller üzerinden yapılmaktadır; 

 Tüm senaryolarda toplam ada alanı sabit kalmaktadır (2600m
2
); 
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 Her senaryo için C ve D parsellerinin alanlarında yapılacak değiĢiklikler alan 

toplamları değiĢmeyecek Ģekilde yapılmalıdır (1600m
2
). Bu amaçla C ve D 

parsellerinde her senaryo için %20‘lik azaltma ve artırma eĢ zamanlı olarak 

yapılmaktadır; bu da 0m
2
 ve 1600m

2
 arasında toplam 11 senaryonun oluĢması 

anlamına gelmektedir (Tablo 6a).  

 0m
2
 limitte bir değer olarak ifade edilmekte, D ile diğer parseller arasında hala 

pazarlık gücüne esas tevhidi engelleyici nitelik taĢıyan C parselinin olduğu farz 

edilmektedir. Bu yolla alan limitte sıfır dahi olsa konumun stratejik getirisinin ne 

olabileceği değerlendirilmektedir.  

Senaryolar ve neticeleri Tablo 6‘da dört alt kısımda sunulmaktadır. Tablo 6a‘da 

senaryo girdileri sunulurken, Tablo 6b‘de kooperatif oyun kuramı uygulamaları 

(Model I) neticesinde tahsisler ve çekirdeğin büyüklüğünü gösteren vergi değerleri 

yer almaktadır. Tablo 6c‘de ise kooperatif oyun kuramına esas kısıtlardan alt-grup 

stratejilerini model dıĢına bırakan farklı bir model (Model II) uygulanmaktadır. Tablo 

6d, Tablo 6b ve Tablo 6c‘deki değer farklarını göstermek üzere hazırlanmıĢ olup 

Model I ve Model II arasındaki farklılığı ortaya koymaktadır.   

Tablo 6a‘da teĢvik uygulaması öncesi model uygulamalarına girdi olabilecek parsel 

büyüklük değerleri görülmektedir. Parsel büyüklüklerinde değiĢim olan parseller C 

ve D parselleridir. Toplam imar adası alanında bir değiĢiklik bulunmamaktadır. 

Tablo 6b‘deki kooperatif oyun kuramı neticelerine bakıldığında, 1. senaryodan 

anlaĢıldığı üzere C‘nin stratejik konumu (A ve B ile D arası) alanı limitte 0m
2
 dahi 

olsa tevhidi engelleyebilecek bir nitelik taĢıması kooperatif oyun teorisi 

uygulamasından (Model I) 155‘m
2
‘lik emsal getirisi elde etmesine imkan 

tanımaktadır. Bu Ģekilde stratejik konuma sahip olan parsellerin bu özellikleri 

geliĢtirilen kooperatif oyun kuramı bazlı modelle ortaya konulabilmektedir. 11 

senaryo için Tüm vergi değerlerine (Z
core

) bakıldığında eksi değer taĢıyan (diğer bir 

deyiĢle kapsamlı koalisyonun tesisi için dıĢarıdan destek gerektiren) bir senaryo 

bulunmamaktadır. Sadece bir senaryonun (11. senaryo) vergi değeri sıfır olup her 

parsel sahibine (oyuncuya) sadece tek bir çözüm değeri sunmaktadır. Diğerleri için 

tüm vergi değerleri pozitif olup birisi (48m
2
) hariç 75m

2
‘dir. Bu değer vergi olarak 

sistemden dıĢarı alınabileceği gibi tekrar ilgili taraflara da dağıtılabilir. Dağıtımda 

kullanılabilecek teknikler Shapley değeri (Shapley, 1953) ile orantılı bir taksimat 

olabileceği gibi aynı zamanda Heaney & Dickinson (1982) ve Giglio & Wrightington 

(1972)‘de geçen muhtelif paylaĢım tekniklerinin uyarlanması da olabilir.   

Tablo 6c‘de Model II uygulaması sonrasında elde edilen sonuçlar vergi değerini 

(Z
max

) oldukça yükseltmekte olup 380m
2
 ile 586m

2
 arasında değerler alabilmektedir. 

Model I‘e göre oldukça yüksek vergi değeri vermesi aynı zamanda taraflara verilecek 

tahsislerin de dolayısıyla bireysel rasyonaliteye kadar azalması anlamına 

gelmektedir. Bu model günümüzde kamu eliyle yapılan kentsel dönüĢümleri 

modelleyebilecek bir özellik taĢımaktadır; tarafları alt-grup koalisyon dıĢı tutarak 

kamu kararlarıyla belirlenecek emsal ikramiyelerini büyük ölçüde dağıtmayarak 

(vergilendirerek) kamuya kazandırma imkanı bulunmaktadır. Model I ve II 

arasındaki farkı görebilmek için hazırlanan Tablo 6d‘de, kooperatif oyun kuramıyla 

(Model I) taraflara daha çok tahsisat yapıldığı görülmektedir. Model II ile C 

parselinin konumsal özelliğinden kaynaklanan faydaların da ortadan kalktığı 

anlaĢılmaktadır.  
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Tablo 6 – Parsel konum ve büyüklüğüne bağlı hassasiyet analizleri (Emsal m
2
) 

a) Senaryo  Lot A Lot B Lot C Lot D Total 

B
a
z
 P

a
r
se

l 
B

ü
y

ü
k

lü
ğ

ü
 

(T
e
şv

ik
 Ö

n
c
e
si

) 
S

e
n

a
ry

o
la

r
ı 1  500 500 0 1600 2600 

2  500 500 160 1440 2600 
3  500 500 320 1280 2600 

4  500 500 480 1120 2600 

5  500 500 640 960 2600 

6  500 500 800 800 2600 

7  500 500 960 640 2600 

8  500 500 1120 480 2600 

9  500 500 1280 320 2600 

10  500 500 1440 160 2600 

11  500 500 1600 0 2600 

b) Senaryo Zcore x(A) x(B) x(C) x(D) Total 1 

M
o

d
el

 I
: 

M
a

k
si

m
u

m
 Z

  

B
a
z
lı

 T
a

h
si

sa
t 

 

1 75 575 575 155 2000 3380 

2 75 575 575 242 1913 3380 

3 75 575 575 434 1721 3380 
4 75 575 575 626 1529 3380 

5 75 575 575 900 1255 3380 

6 75 575 575 1100 1055 3380 

7 75 575 575 1300 855 3380 

8 75 575 575 1606 549 3380 

9 75 575 575 1814 341 3380 
10 48 548 602 2022 160 3380 

11 0 500 650 2230 0 3380 

c) Senaryo Zmax b(A) b(B) b(C) b(D) Total 2 

M
o

d
el

 I
I:

 M
a

k
si

m
u

m
 Z

  

B
a
z
lı

 T
a

h
si

sa
t 

 

1 380 500 500 0 2000 3380 
2 492 500 500 160 1728 3380 

3 524 500 500 320 1536 3380 

4 556 500 500 480 1344 3380 
5 540 500 500 736 1104 3380 

6 540 500 500 920 920 3380 

7 540 500 500 1104 736 3380 
8 556 500 500 1344 480 3380 

9 524 500 500 1536 320 3380 

10 492 500 500 1728 160 3380 
11 380 500 500 2000 0 3380 

d) Senaryo Zcore-Zmax x(A)- b(A) x(B)- b(B) x(C)- b(C) x(D)- b(D) Total 1-Total 2 

M
o

d
el

 I
 v

e 
II

 F
a

r
k

ı 

  

1 -305 75 75 155 0 0 
2 -417 75 75 82 185 0 

3 -449 75 75 114 185 0 

4 -481 75 75 146 185 0 
5 -465 75 75 164 151 0 

6 -465 75 75 180 135 0 

7 -465 75 75 196 119 0 
8 -481 75 75 262 69 0 

9 -449 75 75 278 21 0 

10 -444 48 102 294 0 0 
11 -380 0 150 230 0 0 

 

Konumları dıĢında tümüyle aynı karakterleri taĢıyan C ve D arasındaki farklılığı ortaya 

koymak üzere Tablo 6b ve 6d‘den ġekil 2 ve 3 oluĢturulmuĢtur. ġekil 2‘de Tablo 6b‘deki 

x(C) ve x(D) sütunlarındaki taksimat değerleri grafiksel olarak sunulmaktadır. Ġlgili 

grafikteki değerlerin kıyaslanabilir olması için x(D) değerleri tersten sıralanarak aynı aksa 

aynı parsel girdi büyüklük değerleri gelecek Ģekilde grafiğe sokulmuĢtur. Sonuçta, aynı 

parsel büyüklükleri için C parseline tahsis edilen değerler her zaman D‘ye tahsis 

edilenden fazla olduğu görülmektedir. Bu da C‘nin stratejik konumunun sonucudur.  
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ġekil 3 – C ve D oyuncularına yapılan çekirdek oyunu bazlı tahsisler (m
2
)  
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ġekil 4 – Model I (maksimum çekirdek - Z
öz

) ve Model II (maksimum kamuya aktarım - 

Z
*
) sonuçları arasındaki farktan elde edilen C ve D‘ye emsal taksimat farkları 
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Model I ve II arasındaki farkı gösteren Tablo 6d‘deki C ve D sütunlarına ait değerler 

ġekil 2‘de olduğu gibi aynı parsel büyüklükleri için uyarlanarak ġekil 3‘te 

sunulmaktadır. Elde edilen değerler; tarafların bireysel kalmaları ile kapsamlı 

koalisyon ve muhtelif büyüklükte alt-grup koalisyonları içerisinde yer alabilmeleri 

sonucu elde ettikleri tahsisatlar arasındaki farkı ortaya koymaktadır. Alt-grup 

stratejileri ile birlikte kapsamlı koalisyon içerisinde bulunmak tüm taraflara ilave 

getiriler sunmaktadır. Benzer özellikler gösteren C ile D kodlu parseller için ise C 

parselinin konumsal özelliğini öne çıkaran sonuçlar görülmektedir. Hazırlanan ġekil 

3 bu konuda D‘ye göre C‘nin elde ettiği ilave faydayı açıkça ortaya koymaktadır. 

Ortaklık stratejilerinin gündeme geldiği durumlarda bundan en fazla fayda elde eden 

taraf konumu gereği C parselidir.  

5. Sonuç 

Kentsel dönüĢüm projelerinde gündeme gelen ve dönüĢümün kendi iç dinamikleri 

içerisinde gerçekleĢmesini arzu eden kamu, emsal artıĢını bir araç olarak 

görebilmektedir. Sadece kentsel dönüĢüm alanlarıyla sınırlı olmamakla beraber, 

kademeli emsal artıĢları bütüncül ve nitelikli konut alanlarının oluĢturulmasında 

tercih edilen bir yol olarak plan hükümlerinde yerini almaya baĢlamıĢtır.  

Bu çalıĢmada, geliĢtirilen oyun kuramı bazlı optimizasyon modelleri ile kademeli 

emsal artıĢı plan hükümlerinin nasıl kullanılabileceği metodolojik bir yaklaĢımla 

ortaya konulmaktadır. Uygulamaya konu alandaki mülk sahiplerinin 

gösterebilecekleri tüm stratejiler (bireysel, alt-grup ve kapsamlı koalisyon) öncelikle 

ortaya konulurken, tarafların kapsamlı koalisyon stratejisiyle eriĢebilecekleri toplam 

faydayı aralarında nasıl taksim edecekleri doğrusal programlama bazlı optimizasyon 

tekniğiyle gösterilmektedir.  

Bu süreçte kamuya yüklenen görev, plan değiĢikliklerini gerçekleĢtirme ve taraflar 

arası görüĢmelerin verimli bir Ģekilde sağlamasından öte, kamuya kaynak oluĢturma 

(Z
core

) veya kamu desteğiyle koalisyonu mümkün kılmadır. Bu amaçla Model I 

geliĢtirilmiĢtir. Diğer taraftan, alt-grup koalisyonlarını (ifraz ve tevhidi gerekli kılan) 

dıĢarıda tutan ve sadece bireysel ve kapsamlı koalisyon stratejilerini hesaba katan 

Model II ile de günümüzde birçok kentsel dönüĢümde uygulanan yaklaĢım 

modellenmektedir. Bu yolla kamuya dönüĢümü maliyetli olan alanlarda kullanılmak 

üzere daha büyük vergi değeri (Z
max

) oluĢturularak kamuya aktarılabilmektedir.    

Yine bu çalıĢma ile stratejik konuma sahip olan paydaĢların konumsal özelliklerinin 

değere nasıl dönüĢtüğü metodolojik olarak ortaya konulmuĢ, dönüĢüm projelerinde 

tarafların rasyonel olan ve olmayan isteklerinin belirlenmesinde bilimsel bir yaklaĢım 

geliĢtirilmiĢtir. Son olarak, bu çalıĢmada sadece emsal ikramiyesini konu alan model, 

geliĢtirilmeye açık olup mali değerler çerçevesinde birçok faklı parametreyi konu 

edinen analizlere imkan sağlayacak niteliktedir. Bu manada bu çalıĢma ile sunulan 

farazi ada ve parseller nitelikli bir örnek teĢkil etmektedir.    
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Öz: Bu bildiri İzmir‟de uzmanlaşmış hizmet işlevlerinin yer seçiminin nüfusun ve üretim 

işlevlerinin mekansal hareketi ile ilişkili olarak mekansal işbölümü çerçevesinde şekillendiğini 

ortaya koyarken,  İzmir‟de yoğunlaşan hizmet işlevlerinin İzmir‟i kent bölgenin hizmet merkezi 

yapacak üst düzey yönetim ve finans hizmetleri olmadığını ve üretici hizmetlerin tüm 

metropollerde yükselişe geçtiği 1990‟lardan bugüne önemli yapısal değişiklikler geçirmediğini 

iddia etmektedir. Bildiri, metropoliten merkezlerin stratejik önemini ve merkeziliğini 

sorgularken, uzmanlaşmış hizmet işlevlerinin çeşitliliğinin ve bu çeşitliliğin mekansal yer 

seçimindeki belirleyici rolünü dikkate almanın önemini vurgulamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: uzmanlaşmış hizmetler, yer seçimi, merkezi iş alanları,  kent 

bölgeler, İzmir.  

 

Abstract: By building on evidence from Izmir, this paper documents that the spatial 

distribution of specilised services takes place in terms of a spatial division of labour following 

the relocation of population and production activities. Showing the relative weakness of 

higher order specialised services in Izmir, the paper questions the centrality of Izmir as the 

centre of the emerging Izmir city region and points to the importance of taking into 

consideration the implications for the spatial organisation of specialised services in 

metropolitan areas of the heterogeneity of specialised services activities.   

Keywords: specialised services,intra-metropolitan location,CBDs, city regions, Izmir. 
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1. Giriş  

KüreselleĢme ve bilgi ekonomisinin ortaya çıkıĢı, bu değiĢimlerin hangi mekansal 

organizasyonları beraberinde getirecediğine yönelik tartıĢmalara zemin 

oluĢturmuĢtur. Küresel bilgi ekonomisinin yeni mekan organizasyonu ‗kent bölge‘ 

adı verilen yapılarla tanımlanmakta, kent bölgeler kentsel ve kırsal alanlar 

arasındaki sınırların belirsizleĢtiği, kırsal alanların kentsel alanlarla iĢlevsel olarak 

bütünleĢtiği yeni mekansal oluĢumlar olarak açıklanmaktadır. Kent bölgelerin 

tanımlayıcı özelliklerinden biri olarak ekonomik iĢlevlerin, özellikle de üretim 

iĢlevlerinin, ana kentlerden bu kentlerin çeperindeki yerleĢmelere doğru çıkıĢı 

vurgulanmakta, kent bölgelerin ana kentleri hizmet iĢlevlerinin, özellikle de 

uzmanlaĢmıĢ hizmet iĢlevlerinin yer aldığı mekanlar olarak tanımlanmaktadırlar 

(Sassen, 2001; Tickell, 2002). Pek çok kentsel bölgede özellikle sanayi iĢlevlerinin 

çepere sıçraması, bu mekansal olarak ayrıĢmıĢ aktivitelerin kontrol ve komuta 

iĢlevlerinin önemini artırarak bir merkezde toplanmasını gerekli kılmaktadır. Bu 

süreçte kent bölgelerin ana kentlerinin özellikle de finans ve hizmet üretmeye 

yönelik yeni iĢlevlerin yığıldığı merkezler olarak önemini artırmaya baĢladıkları 

görülmektedir.  

Bu geliĢmeler olurken, kent bölgelerin ana kentlerinde hizmet iĢlevlerinin mekansal 

olarak nasıl örgütlendiği sorusu da önem kazanmaktadır. Bu soruyu yanıtlamaya 

yönelik olarak gündeme gelen tartıĢmaların, küreselleĢme süreçleri ile Ģekillenen bu 

hizmet türlerinin metropoliten alanların merkezlerinden çepere doğru kaymasına 

neden olan dinamikleri anlamaya çalıĢtıkları ve çok sayıda yeni merkezin ortaya 

çıkması ile tanımlanan yeni mekansal örgütlenme biçimlerini tanımlamaya 

çalıĢtıkları görülmektedir. Bu tartıĢmalar içinde, gündeme gelen geliĢmelerin 

metropoliten alanların merkezi iĢ alanı olarak geliĢen alanlarına etkisi önem 

kazanmakta, pek çok çalıĢmanın metropoliten merkezin merkezin merkeziliğini 

sorguladıkları görülmektedir. Bu konudaki yazın yeni iĢ hizmetlerindeki istihdamın 

metropoliten alandaki mekansal büyüme biçimlerine odaklanmakta, metropoliten 

merkezler, çeperdeki yeni merkezlerle rekabet edemeyerek göreli önemini kaybeden 

alanlar olarak ele alınmaktadır. Bu nedenle, metropoliten merkezlerin merkeziliği 

merkez-çeper Ģeklindeki ikili ayrım üzerinden sorgulanmıĢ; diğer taraftan da yeni iĢ 

hizmetlerinin çeĢitliliği göz ardı edilmiĢtir. Son dönemde yeni iĢ hizmetlerinin 

mekansal yer seçimine ve metropoliten merkezin geleceğine bu Ģekilde yaklaĢımın 

yetersizliğine iĢaret eden bulguların ortaya çıktığı görülmektedir.  

Bu çerçevede, bazı görgül çalıĢmalar, bazı yeni iĢ hizmetlerinin metropoliten alanın 

çeperine kayma eğilimlerinin metropoliten merkezin belirli iĢlevlerde 

uzmanlaĢmasına olanak sağladığına iĢaret ederek, yeni iĢ hizmetlerinin çeĢitliliği ve 

bu çeĢitliliğin mekansal yer seçimindeki belirleyici rolüne örtülü bir Ģekilde 

değinmektedir (Coffey v.d., 1996; Halbert, 2004; Hermelin, 2007; Hoyler v.d., 008; 

OhUallachain ve Leslie, 2007; Stanback, 1991). Ancak, yeni iĢ hizmetlerinin yer 

seçiminde ortaya çıkan mekansal iĢ bölümünün metropoliten merkezin geleceği 

üzerindeki rolü tartıĢmaların dıĢında kalmıĢtır. 

Bu bildiri, yeni iĢ hizmetlerinin mekansal yer seçimini merkez-çeper seklindeki ikili 

ayrım üzerinden kavramsallaĢtırmanın yanlıĢlığına iĢaret ederken, yeni iĢ hizmetlerinin 

mekansal yer seçiminin mekansal iĢbölümü çerçevesinde ele almanın ve metropoliten 
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merkezin merkeziliğini bu çerçevede sorgulamanın önemini vurgulamaya 

çalıĢmaktadır. Bunu yaparken sunulan çalıĢma Türkiye‘nin üç büyük metropollerinden 

biri olan ve bir kent bölgeye dönüĢen Ġzmir‘e odaklanarak hizmetler sektörünün 

önemini artırdığı bu metropolde yeni iĢ hizmetlerinin mekansal olarak nasıl 

örgütlendiğini inceleyerek, gündeme gelen yeni geliĢmelerin metropolitan merkez 

üzerindeki etkilerinin ne olduğunu irdelemektedir. ÇalıĢmanın Ġzmir Kent Bölgesi‘ne 

odaklanmasının iki önemli nedeni bulunmaktadır. Bunlardan ilki, Ġzmir‘in 1980lerin 

sonundan itibaren küresel ekonomi ile iliĢkilerini artırması ve ekonomik yapısında 

önemli değiĢimler yaĢamasıdır. Bu süreçte Ġzmir‘in mekansal organizasyonunun da 

yeniden yapılandığı ve geniĢ bir metropoliten alandan bir kent bölgeye dönüĢtüğü 

gözlenmektedir (Eraydın vd., 2008; Özatağan ve Eraydın, 2011). Ġkincisi, küresel 

ekonomi ile entegrasyonu sürecinde Ġzmir‘in hizmet ekonomisinin önemli ölçüde 

büyümesidir. Pek çok çalıĢma, uzmanlaĢmıĢ hizmet iĢlevlerinin kent bölgelerin 

oluĢumunda itici güç olduğunu vurgulamaktadır (Castells, 1989; Hall ve Pain, 2006). 

Ġzmir, uzmanlaĢmıĢ hizmet iĢlevlerinin önem kazandığı bu süreçte, bu iĢlevlerin 

metropoliten alanda yer seçme eğilimlerinin metropoliten merkez üzerindeki etkisinin 

ne olduğu sorusunu incelemek için iyi bir örnektir. 

ÇalıĢmanın bulguları Ġzmir örneğinde iĢ hizmetlerinin 1990 sonrasında, neoliberal 

politikaların etkisiyle artan dıĢ ticaret iliĢkileri ve üretim iĢlevlerinin yeni ekonomik 

düzenin kurallarına uyumu çerçevesinde geçirdikleri dönüĢümlerle iliĢkili olarak 

geliĢtiğini göstermektedir. Bununla iliĢkili olarak, çalıĢmanın bulguları birbiriyle 

güçlü akım iliĢkileriyle bağlı farklı odakların oluĢturduğu Ġzmir kentsel bölgesinde, 

kent merkezinin kent bölgenin hizmet merkezi olabilmesini sağlayacak üst düzey 

yönetim ve finansal hizmetleri çekemediğini ortaya koymakta; bugün halen en geniĢ 

ve yoğun hizmet odağı olan metropoliten merkezin stratejik önemininin ve 

‗merkeziliğinin‘ sorgulandığını savunmaktadır. Bu çerçevede çalıĢma küresel 

düzene uyum sürecinde gündeme gelen mekansal düzenlemelerin, metropoliten 

merkezin büyük bir çöküntü yaĢamadan varlığını sürdürebilmesi için hangi yeni 

iĢlevler geliĢtireceği sorusunu gündeme getirdiğini iddia etmektedir. 

2. Kent Bölgelerde Hizmet İşlevlerinin Yükselişi 

Dünyada sanayi üretimi 1970‘lerin sonundan bugüne geçen sürede önemli 

dönüĢümler yaĢamıĢtır. Fordist üretim biçimine dayalı sanayi üretim biçimleri daha 

esnek üretim biçimlerine dönüĢürken, teknoloji de üretim sürecine entegre olmuĢtur. 

Sanayi sektöründe yaĢanan bu değiĢimlerin en önemli etkisi hizmetler sektörünün 

yükseliĢe geçiĢi Ģeklinde görülmektedir. Bu dönüĢüm sürecinde sanayi 

iĢletmelerinin kendi bünyelerinde yer alan yönetim, hukuk, halkla iliĢkiler, insan 

kaynakları, müĢavirlik ve ofis destek hizmetlerinin ayrıĢarak bu tür uzmanlaĢmıĢ 

hizmet sunumunun dıĢsallaĢtırıldığı görülmektedir (Rusten 2000). 1990‘lı yıllar 

boyunca küreselleĢme süreçleri hizmet sektöründeki dönüĢümleri de ĢekillendirmiĢ, 

hizmetler sektörünün kendisi de bu dönemde önemli yapısal dönüĢümler geçirmiĢtir. 

Bu süreçte medya izleme, bilgisayar programlama, telekonünikasyon, reklam 

hizmetleri gibi kültürel/yaratıcı hizmet türleri ile telnolojiye yönelik hizmetlerin yeni 

hizmet türleri olarak ortaya çıktığı görülmektedir. Bu süreçte bu tür ara hizmet 

türlerinden bir bölümünün çeper yerleĢmelere çıktığı görülse de (Daniels, 1985), 

yeniden yapılanan sanayinin uzmanlaĢmıĢ hizmetlere yönelik taleplerini, bu 

hizmetlerin sunumunda uzmanlaĢan firmalardan temin etmek yönündeki eğilimleri 
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metropoliten alanda üretici hizmetler, bankacılık ve finans gibi yeni düzenin önemi 

artan hizmet iĢlevlerinin yükselmesi sonucunu doğurmuĢtur.  

Diğer taraftan, üretim iĢlevlerinin çeper yerleĢmelere sıçraması, bu mekansal olarak 

dağılmıĢ aktivitelerin kontrol ve komuta iĢlevlerinin önemini artırarak tek merkezde 

toplanmasını da gerekli kılmaktadır. Bu süreçte, kent bölgelerin ana kentlerinin, 

özellikle bu kontrol ve koordinasyon iĢlevlerinin merkezi olarak ortaya çıkmaya ve 

yeni düzende önemini artırmaya baĢladıkları görülmektedir. Bu konuda pek çok 

çalıĢma, kent bölgelerin üretim iĢlevlerine yönelik iĢgücünü kaybederlerken katma 

değeri yüksek hizmet iĢlevlerini sağlamada baĢarılı olduğuna iĢaret etmektedir 

(Eraydın vd., 2008). Bu süreçte kent bölgelerin ana kentlerinin özellikle de finans ve 

hizmet üretmeye yönelik yeni iĢlevlerin yığıldığı merkezler olarak önemini 

artırmaya baĢladıkları görülmektedir. Bu konudaki çalıĢmalar, ana kentlerin 

sanayisizleĢmesini, kent bölgelerin oluĢmasının gereği olarak ele alırken, bu 

alanlarda hizmet iĢlevlerinin payının arttığı  yükselen hizmet iĢlevlerinin mekansal 

olarak nasıl örgütlendiği sorusu da önem kazanmaktadır.  

Bütün bu geliĢmeler metropoliten alanların coğrafyasında da önemli değiĢimleri 

beraberinde getirirken, metropoliten alanların coğrafyasının yeniden yapılandığı 

izlenmektedir (Daniels 1993). Bu konuda öne çıkan çalıĢmaların, uzmanlaĢmıĢ 

hizmet iĢlevlerinin, bilgi ve iletiĢim teknolojilerindeki geliĢmelerle metropoliten 

merkezin dıĢına çıkmak eğilimlerini ve bu geliĢmelerin ortaya çıkardığı yeni örüntü 

biçimlerini araĢtırırken, merkezi iĢ alanlarının merkeziliğinin sorgulandığı 

görülmektedir. Takip eden bölümde bu tartıĢmalar özetlenmektedir. 

3. Metropoliten Alanlarda Yeni İş Hizmetlerinin Mekansal Yer Seçiminde 

Değişen Eğilimler, Yeni Mekansal Örüntü Biçimleri ve Metropoliten Merkezin 

Konumu 

3.1. Yeni iş hizmetlerinin mekansal yer seçim eğilimleri 

Yeni hizmet iĢlevlerinin mekansal yer seçim dinamiklerini anlamaya yönelik 

çalıĢmaların hizmet iĢlevlerinin çepere yayılma sürecine odaklandığı görülmektedir. 

Bilgi ve iletiĢim teknolojilerindeki geliĢmelerin hizmet iĢlerinin transaction‘ında 

yüz-yüze iletiĢime gerekliliği azaltttığı, hizmet iĢlevlerinin mekansal yer seçiminde 

iĢgücü maliyetlerinin, kiraların ve çeperde yer seçen müĢterilere yakınlığın daha 

belirleyici olduğu ileri sürülmektedir. Örneğin Coffey ve diğerleri (1996) Montreal 

Metropoliten Alanı‘nda yer seçen üst düzey hizmet iĢlevlerinin metropoliten alanın 

merkezinden çepere doğru kaydıklarını göstermiĢlerdir. Yeni hizmet iĢlevlerinin 

metropoliten merkezden çepere doğru kayması süreçlerinin, metropoliten merkezden 

farklı, ikincil merkezler ortaya çıkardığı örnekler de bulunmaktadır. Örneğin Pfister 

vd. (2000) Sydney‘de metropoliten bölgede iĢ hizmetlerinin çeper yerleĢmelere 

kayarak, ana kentin merkezinden uzakta, ikincil bir merkezin geliĢmesine olanak 

sağladığını göstermiĢ, bu süreçte bu merkezlerin ana kentin merkezinden uzakta 

olmalarının kolaylaĢtırıcı rol oynadığına iĢaret etmiĢtir. Illeris (1997) de 

Kopenhag‘da çeperde yer seçen çok sayıda merkezin iĢ hizmetlerinin merkezden 

çepere kayması sürecininin olumlu etkilerinden yararlanarak yeni merkezler olarak 

geliĢebildiklerini göstermiĢtir. Halbert (2004) ise 1980‘lerde Paris merkezi iĢ 

alanında yığılan tek merkezli bir metropoliten alanda, ana kentten oldukça uzakta 

olan bazı çeper yerleĢmelerin ikincil merkez olarak ortaya çıktığını göstermiĢtir. 
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Diğer taraftan, yeni iĢ hizmetlerinin metropoliten merkezde yığılmak eğiliminde 

olduğu kentler de görülmektedir (Coffey ve Shearmur, 2002; Freestone ve Murphy, 

1998). Pek çok çalıĢma, bilgi teknolojilerindeki geliĢmelerin içsel bilginin stratejik 

önemini artırdığını ve bu bilginin taĢınması için gerekli olan yüz-yüze iletiĢim 

biçimlerinin metropoliten alanın merkezinde yığılma eğilimlerini gerektirdiğini iddia 

etmektedir. Bu görüĢü savunanlar, iĢ hizmetlerinin mekansal yer seçiminde değiĢen 

eğilimlerin merkezi iĢ alanlarını öldürmediğini, tam tersine kuvvetlendirdiğini 

savunmaktadır. Hizmet iĢlevleri doğası gereği tüketicilere yakın olmayı gerektirmekte, 

özellikle de standartlaĢmamıĢ, stratejik önemdeki bilginin müĢterilere aktarılmasında 

yüz-yüze iliĢki önemli olduğundan, yeni iĢ hizmetlerinin metropoliten alanların 

merkezinde yoğunlaĢmak eğiliminde olduğu iddia edilmektedir (Graham and Marvin 

1996). Pek çok metropoliten alanda yeni iĢ hizmetlerinin hızla büyümesi ve mekansal 

olarak yığılma eğilimleri sonucunda merkezi iĢ alanlarının geniĢlediği gözlenmektedir. 

Örneğin, Shanghai‘de 1990 sonrasında önemi artan üretici hizmetlerin mekansal 

özelliklerini inceleyen Han ve Qin (2009) bu hizmet iĢlevlerinin metropoliten 

merkezde yığıldığnı göstermiĢtir. Yi v.d. (2011) de Guangzou‘da üretici hizmetlerin 

mekansal dağılımını inceleyerek, bu hizmet türlerinin geçmiĢe göre mekansal olarak 

yığılmak eğilimi gösterdiğini ortaya koymuĢlardır. 

3.2. Yeni mekansal örüntü biçimleri ve merkeziliğin sorgulanması 

Yeni hizmet türlerinin mekansal yer seçimindeki yeni eğilimler, metropoliten 

merkezin geleceğine yönelik tartıĢmaları da beraberinde getirmiĢ, kimi 

araĢtırmacılar, yeni geliĢmelerin metropoliten merkezin çöküĢüne neden olacağını 

tahmin etmiĢlerdir (Jacobs 1963). Örneğin Gordon ve Richardson (1986, 1996) 

Silikon Vadisi ve Orange County örneklerine dayanarak, Kaliforniya‘da dağılmıĢ 

kentsel alanların ortaya çıktığını, bu oluĢum içinde merkezi iĢ alanının küçüldüğünü 

ve çeperde hızla büyüyen merkezlerle yarıĢamadığını savunmaktadır. Benzer 

Ģekilde, Garreau (1991) da geleneksel kent merkezinin/merkezi iĢ alanlarının küresel 

ekonomik düzende yarıĢamayarak önemlerini kaybettiğini iddia etmektedir. Pek çok 

MĠA‘nın yeni iĢ hizmetleri için gerekli alanı sunamadığı, buralarda gayrimenkul 

fiyatlarının pahalı olduğu, ve bu alanların trafik sıkıĢıklığının ve sosyal gerilimlerin 

mekanı olarak algılandığı vurgulanmakta, geleneksel kent merkezlerinin/MĠA‘ların 

bu nedenlerle küresel ekonomik düzende rekabet gücünü kaybettiği, dahası iletiĢim 

teknolojilerindeki geliĢmelerin bu süreci hızlandıracağı iddia edilmektedir. 

Buna karĢı görüĢ, bu geliĢmelerin bazı kentlerde geleneksel kent merkezinden farklı 

bir yeni kent merkezi ortaya çıkarırken bazılarında ise hizmet iĢlevlerinin geleneksel 

merkezin yeniden canlandırılan bazı bölgelerinde yer seçme eğiliminde olduğunu 

göstermektedir (Berry 1967; Smith and Williams 1986; Hutton 2000). Örneğin 

Beckouche (1999) ve Beckouche vd. (1997)‘nin Paris ile ilgili çalıĢmalarını kaynak 

gösteren Halbert (2004) kentin yeni iĢ merkezi olan La Defense‘ın öneminin artması 

ile birlikte ana kentin merkezi iĢ alanının tek merkez olmaktan çıktığına iĢaret 

etmektedir. Paris kentsel bölgesinde üretici hizmetlerin mekansal dağılımını 

inceleyen Halbert (2004) da 1980‘lerden 1990‘ların sonuna gelindiğinde Paris‘te 

üretici hizmetlerin, ana kentin merkezi iĢ alanından çıkması sürecinin sonucunda 

metropoliten merkezin, yakın çeperindeki batı belediyelerini de içine alacak Ģekilde 

geniĢlediğini göstermiĢtir. 



Güldem Özatağan, Murat Güvenç 

620 

 

Diğer taraftan, ana kentin merkezinden ayrılan hizmet iĢlevlerinin metropoliten 

alanın çeperindeki ikincil merkezleri oluĢturduğu yapı içinde metropoliten merkezin 

güçlendiği kent bölgeler de bulunmaktadır. Örneğin Londra, Randstadt (Hollanda), 

Rhine-Ruhr ve Rhine Main (Almanya) ve Brüksel kentsel bölgelerinde, ana kentin 

merkezinden ayrılan hizmet iĢlevlerinin uzak çeperde ikincil merkezleri oluĢturduğu 

yapı içinde metropoliten merkezin yeni iĢlevler üstlendiği görülmektedir. Bu 

geliĢmeler, yeni iĢ hizmetlerinin mekansal yer seçiminde değiĢen eğilimler 

çerçevesinde ortaya çıkan çok merkezli mekansal oluĢumların bir mekansal 

iĢbölümü çerçevesinde ele alınması gerekliliğine iĢaret etmektedir. Örneğin Coffey 

vd. (1996)-Montreal, Kanada örneğinde iĢ hizmetlerinin merkezi iĢ alanından çıkma 

eğilimlerinin, geleneksel merkezin belirli bir iĢlev etrafında güçlenmesine iĢaret 

ettiğini göstermektedirler: katma değeri düĢük hizmet türleri çeper yerleĢimlere 

taĢınırken geleneksel merkez katma değeri yüksek hizmet iĢlevlerinde 

yoğunlaĢabilmektedir. Bu çerçevede, iĢ hizmetlerinin MĠA‘dan çıkıĢı aslında 

geleneksel merkezin katma değeri düĢük hizmetleri çepere çıkarması, üst düzey 

yönetim iĢlevlerinin merkezde kalması anlamına gelmektedir (Coffey, Polese et al. 

1996a; Hermelin 2007a; Hoyler, Kloosterman et al. 2008). Stanbak (1991) da 

MIA‘da yer seçen üretici hizmet türlerinin iĢgücü ücretlerinin yüksek olduğu, ön-

ofis iĢlevi gören hizmetler olduğunu buna karĢılık çeperdeki merkezlerde yer 

seçenlerin arka-ofis hizmeti sunan ve iĢgücü hizmetlerinin düĢük olduğu hizmet 

türleri olduğunu bulgulamıĢlardır. Bu bulgular, yeni hizmet türlerinin metropoliten 

alandaki yer seçiminin mekansal iĢbölümü çerçevesinde gerçekleĢtiğine, 

metropoliten merkez ile çeperdeki yeni merkezler arasında farklı alanlarda 

uzmanlaĢmalara dayalı bir iĢ bölümü olduğuna iĢaret etmektedir (Coffey v.d., 

1996a; OhUallachain ve Leslie, 2007; Stanback, 1991). Örneğin Halbert (2004), 

Paris‘te iĢ hizmetlerinin kent bölgenin yeni iĢ merkezinde, yüksek teknoloji 

iĢlevlerine hizmet eden hizmetlerin uzak çeperdeki ‗teknopoliten‘ merkezlerde, 

lojistik ve perakende ticaret gibi geleneksel hizmet iĢlevlerinin de merkezin ilk 

çeperinde ve dıĢ çeperinde yer alan, dönüĢüm geçiren geleneksel sanayi odaklarında 

belirdiğinin altını çizmektedir. Ancak metropoliten alanda yeni iĢ hizmetlerinin yer 

seçiminin bir mekansal iĢ bölümü çerçevesinde Ģekillenip Ģekillenmediği sorusu 

tartıĢmaların dıĢında kalmakta, kent bölge oluĢumu sürecinde metropoliten merkezin 

merkeziliğinin bu mekansal iĢbölümü çerçevesinde sorgulanmadığı görülmektedir. 

Takip eden bölümlerde bu konu Izmir‘e odaklanılarak incelenecektir. Ancak, bu 

incelemeden önce Ġzmir‘de uzmanlaĢmıĢ hizmet iĢlevlerinin tarihsel ve mekansal 

geliĢimi özetlenecektir. 

4. Yeni Hizmet İşlevlerinin Mekansal Yer Seçiminde Değişen Eğilimler ve Yeni 

Mekansal Örgütlenme Biçimleri: İzmir Örneği 

4. 1. İzmir‟de Yeni Hizmet İşlevlerinin Gelişimi 

Önceki bölümlerde de değinildiği gibi, küreselleĢme süreçleri ile birlikte üretim 

iliĢkilerinin sınırları aĢarak farklı mekansal düzeylerde gerçekleĢmeye baĢlaması ve 

üretim iĢlevlerinin organizasyonunda hizmet iĢlevlerinin artan önemi 1980‘lerin 

ikinci yarısından itibarek dünyadaki pek çok kentin ekonomisinde hizmet 

iĢlevlerinin artmasını nedenlemiĢtir. Ġzmir‘de bugün faaliyet gösteren uzmanlaĢmıĢ 

hizmet suumunu gerçekleĢtiren iĢletmelerin kuruluĢ dönemlerine göre dağılımını 
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sunan Tablo 1, Ġzmir‘de bu hizmet türlerinin tarihsel geliĢimi ile ilgilifikir 

vermektedir. Buna göre, 1980 sonrası gündeme gelen dıĢa açılma ve ihracata dayalı 

büyüme politikaları ile birlikte Ġzmir‘de de hizmet iĢleverinin 1990‘lardan itibaren 

ivme kazandığı izlenmektedir. 1980 öncesinde Ġzmir‘de bulunana hizmet 

faaliyetlerinin sayısı sadece 205 iken 1980-1989 yılları arasında 313‘e ve 1990-1999 

arasında da ivme kazanarak 2307‘ye yükselmiĢtir. Bugun Ġzmir‘de uzmanlaĢmıĢ 

hizmet sunumunda faaliyet gösteren iĢletmelerin %22‘sinin 1990‘larda kurulduğu 

görülmektedir. Bu ivme 2000‘li yıllarda da devam etmiĢ, hizmet iĢletmelerinin 

%46.7‘si bu yıllarda kurulmuĢtur. 2010 ve sonrasında kurulan firmaların oranının 

%25.9‘a ulaĢmıĢ olması, uzmanlaĢmıĢ hizmetler sektöründeki geliĢim devam 

ettiğine iĢaret etmektedir. 

Tablo 1. Ġzmir‘de uzmanlaĢmıĢ hizmet iĢlemelerinin kuruluĢ dönemine göre dağılımı 1970-

2000. 

Kaynak:  ĠZTO veriseti, 2012 

Tablo 2. Ġzmir‘de uzmanlaĢmıĢ hizmet iĢlevlerinin alt-sektörlere göre dağılımı 

Alt Sektörler Sayı Oran 

Üst düzey yönetim hizmetleri 153 1,5 

Turizm ve fuarcılık hizmetleri 403 3,8 

Ofis destek hizmetleri 567 5,4 

Gateway hizmetleri 646 6,2 

Kültürel/yaratıcı hizmetler 694 6,7 

Üretici hizmetler 960 9,2 

Teknolojiye yönelik hizmetler 980 9,4 

Mühendislik hizmetleri 1430 13,6 

Lojistik hizmetler 2309 22,1 

Finansal hizmetler 2329 22,2 

Toplam 10471 100 

Kaynak:  ĠZTO veriseti, 2012 

Tablo 2‘de Ġzmir‘de uzmanlaĢmıĢ hizmetler sektöründe faaliyet gösteren firmaların 

alt sektörlere göre dağılımı sunulmaktadır. Buna göre, Ġzmir‘de uzmanlaĢmıĢ 

hizmetler sektöründe en yüksek paya sahip olan alt-sektör grubunun sigorta 

faaliyetleri, gayrimenkul ve bankacılık faaliyetlerini kapsayan finansal hizmetler ile 

taĢımacılık faaliyetlerini kapsayan lojistik hizmetler olduğu izlenmektedir (%22). 

Mühendislik hizmetleri ise %14‘lük payı ile üçüncü sırada yer almaktadır. Burada 

dikkati çeken bir diğer 1990‘lardan itibaren üretim biçiminin esnekleĢmesi ile 

birlikte yaĢanan dönüĢümlerle üretim iĢlevlerinden dıĢsallaĢtırılarak bir hizmet kolu 

Yıllar Sayı Oran 

1980 öncesi 205 2,0 

1980- 1989 313 3,0 

1990- 1999 2307 22,0 

2000- 2009 4892 46,7 

2010 ve sonrası 2717 25,9 

Bilinmeyen 37 ,4 

Toplam 10471 100,0 
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olarak ortaya çıkan üretici hizmetler ile üretimde teknoloji yoğunluğunun küresel 

rekabetin vazgeçilmez unsuru haline gelmesi ve üretim-hizmet-teknoloji 

entegrasyonunun artması ile birlikte önemi artan teknolojiye yönelik hizmet 

iĢlevlerinin payı ise %9‘dur. Buna karĢılık, küresel düzendeönemi artan üst düzey 

yönetim hizmetleri ile kültürel/yaratıcı hizmet iĢlevlerinin geliĢmesinin oldukça 

sınırlı kaldığı izlenmektedir. Bu veriler, tarihi boyunca önemli bir sanayi ve  ticaret 

merkezi olan Ġzmir‘de uzmanlaĢmıĢ hizmet iĢlevlerinin bu iĢlevlerin küreselleĢme 

süreçleriyle birlikte geçirdikleri değiĢim ve dönüĢümlerle iliĢkili olarak geliĢtiğini 

ortaya koymaktadır. 

4. 2. İzmir‟de Yeni Hizmet İşlevlerinin Yer Seçiminde Değişen Eğilimler 

Önceki bölümlerde de tartıĢıldığı üzere, küreselleĢme süreçlerinin üretici hizmetler 

sektöründeki geliĢmeleri Ģekillendirdiği, yeni geliĢmelerin sektörün mekansal olarak 

dağılmasını nedenlediği ileri sürülmektedir. Tablo 3 1990-2000 arasında Ġzmir‘de 

hizmetler sektöründe istihdamın mekansal dağılımındaki değiĢimi yansıtmaktadır. 

Tabloda görüldüğü gibi hizmetler sektöründeki istihdam yakın çeperde %74 

oranında büyürken, metropoliten merkezde %41 oranında azalmıĢ, en yüksek düĢüĢ 

finans, sigortacılık, gayrimenkul hizmetleri ile sosyal ve kiĢisel hizmetlerde 

olmuĢtur (sırasıyla %47.26 ve %37.77). Görüldüğü gibi, metropoliten alanın yakın 

çeperi hizmetler istihdamının yığıldığı odak olarak belirirken metropoliten merkez 

hizmetler sektörünün alt iĢlevlerinde büyük oranda istihdam kaybı yaĢamıĢtır. 

Tablo 3. Hizmetler sektöründe istihdamın mekansal değiĢimi, 1990-2000 (% değiĢim) 
  Toptan ve 

perakende 

ticaret 

Finans, sigortacılık 

ve gayrimenkul 

hizmetleri 

Sosyal ve 

kişisel 

hizmetler 

Hizmetler 

Metropoliten merkez -29.52 -37.77 -47.26 -41.35 

Yakın çeper 84.91 76.85 89.61 73.80 

Uzak çeper 35.89 41.25 15.13 18.90 

Diğer çeper yerleşmeler  24.74 29.55 25.58 17.23 

İzmir 36.74 33.02 30.13 27.18 

İzmir Kent Bölge 34.86 33.40 27.30 24.76 

Kaynak:  TÜĠK, 1990, 2000 Nüfus Sayımı 

Bütün bu bulgular, Ġzmir ekonomisi yeniden yapılanırken hizmet istihdamının 

mekansal olarak da çepere doğru yayıldığını; metropoliten merkezin yakın çeperinin 

bu sürecin olumlu etkilerinden faydalanarak finansal hizmet istihdamını artırdığını 

ancak metropoliten alanın merkezinde bu hizmet iĢlevlerinin yoğunluğunun 

azaldığını, metropoliten merkezin istihdam kaybettiğini göstermektedir.  

Bu durum, Ancak, üretici hizmetler sektörünün mekansal yer seçim eğilimlerine 

yönelik bulgular, oldukça farklılaĢmıĢ olan bu sektörün alt gruplarında farklı 

mekansal yer seçme eğilimleri gözlenebildiğini ortaya koymakta; bu eğilimlerin 

farklı mekansal örgütlenme biçimleri ortaya çıkarabildiğine iĢaret eden bulgular da 

bulunmaktadır. Önceki bölümlerde detaylandırılan tartıĢmalar çerçevesinde, takip 

eden bölümde Ġzmir‘de iĢ hizmetlerinin yer seçim tercihleri incelenerek bu tercihler 

sonucunda ortaya çıkan mekansal örgütlenme biçimleri araĢtırılacak ve bu 
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eğilimlerin ana kentin merkeziliği üzerindeki olası etkilerinin ne olduğu 

sorgulanacaktır.  

4.3. İzmir‟de Uzmanlaşmış Hizmet İşlevlerinin Mekansal Örgütlenme Biçimleri 

Bu çerçevede, bu bölüm Ģu soruları yanıtlamayı hedeflemektedir: ĠĢ hizmetlerinin 

metropoliten alandaki yer seçimi mekansal iĢbölümü çerçevesinde mi 

gerçekleĢmektedir? Bu iĢ bölümünde geleneksel merkezin rolü nasıl tanımlanmıĢtır? 

Ġzmir bir kent bölgeye dönüĢürken geleneksel merkez çepere dağılan ekonomik 

iĢlevlerin kontrol ve komuta merkezi olarak öne çıkabilmekte midir? Geleneksel 

merkezin çeperinde yeni merkezler ortaya çıkmakta mıdır? Bunlar hangi tür iĢ 

hizmetlerini çekebilmektedir? Geleneksel merkez ile çeperde ortaya çıkan 

merkezlerin arasındaki iliĢki nasıl nitelendirilebilir: birbiriyle yarıĢan merkezler mi 

yoksa birbirini tamamlayan merkezler mi? 

4.3.1. Verisetinin ve yöntemin tanıtımı 

Bu çerçevede, Ġzmir Ticaret Odası‘na (ĠZTO) kayıtlı olan firmalardan oluĢan veriseti 

kullanılmıĢtır. Bu veriseti oluĢturulurken ilk olarak, 1 Haziran 2012 tarihinde 

ĠZTO‘ya kayıtlı 10471 firmanın listesi alınmıĢ ve firmaların kuruluĢ yılı, meslek 

grubu ve bugünkü adresine yönelik bilgileri de içeren bir veriseti oluĢturulmuĢtur. 

Ġkinci aĢamada, Haziran-Kasım 2012 tarihleri arasında Ġzmir Ticaret Odası‘nın 

Ticaret Sicil arĢivinden, firmaların kuruluĢ adresleri ve kuruluĢlarından  bugüne 

geçen sürede adres değiĢikliklerine iliĢkin bilgiler toplanmıĢtır. Üçüncü olarak, 

firmaların adresleri, GoogleMaps ve diğer web kaynaklı haritalar kullanılarak 

sorgulanmıĢ, mahalle ve ilçe bilgilerine yönelik eksikler tamamlanmıĢ ve hatalı 

bilgiler düzeltilerek güncellenmiĢtir. Böylece, firmaların adreslerine yönelik 

mekansal bilgileri içeren bir veriseti elde edilmiĢtir.  

Yeni iĢ/üretici hizmet iĢlevlerinin mekansal organizasyonunun incelenmesi ve bu 

hizmet iĢlevlerinin mekansal örüntülerinin ortaya çıkarılması, LeBart (1994) 

tarafından önerilen, correspondence analizi ile cluster analizinin birlikte kullanıldığı 

iliĢkisel çözümleme yöntemlerine dayanarak yapılmıĢtır. Murat Güvenç ve Serdar 

Yıldırım tarafından geliĢtirilen Strata 6.6 programı Lebart tarafından önerilen 

yöntemi operasyonalize ederek, hizmet iĢletmelerinin konumlandığı mahalleleri 

sektörel benzerlikleri üzerinden katmanlaĢtırmaya olanak sağlamaktadır. 

Coorespondence analizi ile cluster analizini beraber yapmaya imkan veren bu 

bilgisayar programı ile yapılan çözümleme farklı aĢamalardan oluĢmaktadır: 

a) Yön-belirtir ki-kare göstergesi ile sınıflama: Ġlk olarak, yön-belirtir ki-kare 

metriği kullanılarak hizmet iĢletmelerinin konumlandığı mahalleler ile hizmet alt-

sektörleri arasındaki bağlantı yoğunlukları açığa çıkarılmıĢtır. Yön-belirtir ki-kare 

metriği, toplam içindeki ağırlıklarına göre pozisyon bulduğu için yığılmaları ve 

seyreklikleri tespit etmeye olanak sağlamaktadır.  

b) Correspondence analizi: Ġkinci olarak, elde edilen sınıflama üzerinden mahalleler 

ile hizmet alt-sektörleri arasındaki bağlantı yoğunluğunu gösteren çapraz tablolar 

correspondence analizi ile çözümlenerek indirgenmiĢtir. Bu aĢamada, veri 

tablosunun her sıra ve sütununu birer veri profili Ģeklinde tanımlanır ve noktalar 

aracılığıyla temsil edilir (Güvenç ve Kirmanoğlu, 2009). Sıra profilleri sıra noktalar, 

sütun profilleri sütun noktalar üzerinden temsil edilir. Bu Ģekilde temsil, verisetini 
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en az ve en ölçülebilir veri kaybıyla özetleme olanağı sağlar (ibid.). Bu çözümleme 

hizmet iĢletmelerinin konumlandığı mahalleler ile alt-sektörlerin birbirlerine göre 

konumlarını görmek amacıyla yapılmıĢtır.  

c) Uyumlu profillerden oluĢan mahalle ve sektör kümelerinin elde edilmesi-profil 

benzerliğine dayalı sınıflama: Üçüncü olarak, cluster analizi kullanılarak, profilleri 

uyumlu sektörler ve mahalleler gruplanmıĢtır. Bu aĢama sonunda, hizmet 

iĢlevlerinin yer seçtiği 14 mahalle kümesi ile 12 sektör kümesi elde edilmiĢtir. 

Böylece, yapısal olarak birbirine benzeyen 12 sektör kümesi ve 14 mahalle 

kümesine indirgenmiĢtir.  

d) Firma göçüne yönelik verisetinin katmanlaĢtırılması sonucunda sektörel profilleri 

benzerliklerine göre elde edilen sonuçlar-Permüte tablolar: Correspondence analizi 

ile indirgenmiĢ matrislerin çıktıları permüte tablolardır. Tablo 4 hizmet iĢlevlerinin 

mekansal organizasyonunda anlamlı yığılmalar gösteren sektörel iliĢkileri 

göstermektedir. Bu tablolar Bertin çizelgesi (Bertin, 1983) yardımıyla 

görselleĢtirilmiĢtir. Bertin çizelgesi, anlamlı yığılmaları, permüte correspondence 

matrisinin ana diagonali üzerinde temsil etmeyi sağlarken, çizelgenin her satırını 

ayırt edici bir lejand kategorisi olarak kullanabilmeye olanak vermektedir (Güvenç 

ve Kirmanoğlu, 2009). Harita 1 bu lejand kategorilerini görselleĢtirmektedir. 

4.3.2. İzmir‟de Yeni Hizmet İşlevlerinin Yer Seçim Eğilimleri 

Bu bölümde Ġzmir‘de uzmanlaĢmıĢ hizmetlerin mekansal olarak nasıl yer seçtiği 

sorusuna yanıt aranarak, üretici hizmetlerin mekansal organizasyonunda genel 

eğilimler tartıĢılacaktır. Harita 1, yapılan çözümlemelerin özeti olarak, Ġzmir‘de 

hizmet iĢlevlerinin mekansal dağılım Ģemasını vermektedir.  

Ġzmir‘de 1990‘lardan bugüne geliĢen yeni hizmet iĢlevlerinin %23.79‘u Ġzmir‘in 

ticaret kenti olma rolü ile iliĢkili olarak geliĢen dıĢ-ticaret ve e-ticaret hizmetleri ile 

üretici hizmetler ve kültürel/yaratıcı hizmetlerden oluĢan hizmet grubundan 

oluĢurken, %14.5‘i üst düzey yönetim hizmetleri ve finansal hizmetlerden oluĢan 

sektör grubundan, %11.03‘ü teknolojiye yönelik hizmetler ile güvenlik 

hizmetlerinden ve %10.47‘si ise mühendislik ve üretici hizmetlerinden 

oluĢmaktadır. 

Ġkinci önemli bulgu, hizmet iĢlevlerinin mekansal organizasyonuna iliĢkindir. 

Ġzmir‘in hizmet iĢlevlerinin %60‘ını oluĢturan bu hizmet türlerinin üç mahalle 

kümesinde yoğunlaĢmak eğiliminde olduğu görülmekte, bu üç bölge toplam 

hizmetlerin %67‘sini barındırırken, hizmetlerin %26‘sı 16, %23‘ü 15, %18‘i ise 17 

no.lu mahalle kümesinde yer seçmektedir.  

16 no.lu mahalle kümesi, 1990‘lardan itibaren geliĢen üst düzey yönetim ve finansal 

hizmetler ile teknolojiye yönelik hizmetlerin ve Ġzmir‘in Ege Bölgesi‘nin dıĢa açılan 

kapısı olma rolü ile iliĢkili olarak öne çıkan dıĢ ticaret-e-ticaret hizmetlerinin 

yığıldığı bölge olarak öne çıkmakta, hizmetlerin %26‘sı bu bölgede yer seçmektedir. 

Bu iĢlevlerin, Ġzmir metropoliten alanının MĠA‘sını oluĢturan mahallerde yer seçtiği 

izlenmekte, metropoliten merkezde finansal hizmetler istihdamındaki kayba  

rağmen, metropoliten merkezin yeni iĢ hizmetlerindeki baskın rolünün devam ettiği 

görülmektedir. Bununla birlikte KarĢıyaka, Buca, Karabağlar ve Balçova‘nın az 
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sayıdaki mahalleleri de metropoliten merkezle benzer yer yapıya sahip yığılmalar 

olarak belirmektedir.  

 



 

 

Tablo 4. Permüte Correspondence Matrisi, sıra yüzdeleri 
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14 3,9 0,4 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,6 

13 3,4 6,3 3,2 1,4 1,6 1,7 2,9 0,7 0,3 0,0 2,2 0,7 2,8 

16 37,5 29,9 44,9 37,3 21,7 21,3 11,8 26,4 6,7 9,6 16,9 6,7 26,0 

17 21,7 23,8 8,4 13,3 23,6 22,0 8,5 15,2 10,5 5,7 17,7 12,3 18,0 

11 6,7 13,1 12,1 7,0 7,5 5,2 59,2 3,6 4,4 40,3 10,1 15,5 11,8 

22 0,6 0,4 1,9 0,4 1,2 0,8 1,7 0,3 13,7 1,9 1,5 1,0 1,5 

15 18,8 16,9 24,5 29,1 29,7 30,8 7,5 33,2 27,8 9,6 26,4 15,1 22,9 

23 1,9 1,5 2,4 3,4 4,6 4,4 0,3 3,8 12,9 3,8 3,0 2,2 3,3 

20 0,6 0,7 0,2 0,9 2,3 2,0 0,6 1,1 2,8 0,0 2,2 3,3 1,3 

24 2,6 3,8 0,9 4,5 4,6 6,1 1,2 10,4 13,5 7,6 6,7 5,3 5,0 

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 0,0 0,1 3,8 0,3 0,1 0,1 

19 0,7 0,9 0,2 0,2 1,1 1,6 2,4 0,6 1,2 5,7 3,3 5,3 1,3 

21 0,5 0,6 0,2 1,1 1,1 1,0 1,0 2,0 4,5 7,6 2,6 5,6 1,5 

18 0,5 1,0 0,4 0,9 0,5 1,1 1,9 2,2 0,9 3,8 6,4 26,3 3,0 

  
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

  
11,03 23,79 3,85 14,15 8,63 5,46 10,47 6,03 6,06 0,50 2,53 7,50 100 
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Üçüncü olarak, Ġzmir‘in ekonomisinde 1990‘lardan sonra yükselen bu yeni iĢ/üretici 

hizmetleri 17 ve 15 no.lu mahalle kümelerinde yoğunlaĢmaktadır. Üst düzey 

yönetim hizmetlerinin anlamlı yığılmalar gösterdiği mahalle odaklarının etrafını 

çevreleyen bu bölgelerin hizmet ekonomilerinin çeĢitlendirdikleri gözlenmekte, 

ancak belirli bir hizmet türü anlamlı yığılmalar göstermemektedir. Ġzmir‘de hizmet 

iĢlevlerinin %22.9‘unun yer seçtiği 15 no.lu mahalle kümesine (merkezin hemen 

yakınındaki mahalleler) finansal hizmetler ile turizm ve fuarcılık hizmetleri 

yayılırken (bu iĢlevlerin sırasıyla %29.1‘i ve 24.5‘i bu bölgede yer seçmektedir), 17 

no.lu mahalle kümesinde (merkezin dıĢındaki halkayı oluĢturan mahalleler) bilgi 

teknolojilerine yönelik hizmetler, kültürel hizmetler ve dıĢ ticaret hizmetleri 16 no.lu 

mahalle kümesinden yayılmakta (bu iĢlevlerin sırasıyla %21.7‘si ve %23.8‘i bu 

bölgede bulunmaktadır), ayrıca ofis destek hizmetleri ve uluslararası lojistik 

hizmetleri de bu bölgede yığılmaktadır (bu iĢlevlerin sırasıyle %23.6‘sı ve %22‘si 

burada yer seçmektedir). Buna karĢılık, üst düzey iĢ hizmetleri, finansal hizmetler ve 

lojistik hizmetleri bu bölgede anlamlı yığılmalar göstermemektedir. Bu durum, 16 

(merkez), 15 (merkezin yakınındaki mahalleler) ve 17 (merkezin dıĢındaki halkayı 

oluĢturan mahalleler) no.lu mahalle kümelerinin oluĢturduğu bu bölgenin iĢlevsel 

olarak birbirini tamamlar nitelikte olduğu izlenmektedir.  

Hizmetlerin mekansal örgütlenmesinde dördüncü önemli yığılma bölgesi olan 11 

no.lu mahalle kümesinde ise Ġzmir‘deki iĢ/üretici hizmet iĢlevlerinin %12‘si 

bulunmakta, Ġzmir‘deki hizmet iĢlevlerinin %10.47‘sini oluĢturan mühendislik 

hizmetleri ve kiralama ve leasing faaliyetlerinin %59.2‘si bu bölgede yığılmaktadır. 

Bu bölgede ayrıca yük taĢımacılığı (%15.5) ve liman iĢlevleri ile iliĢkili olarak, dıĢ 

ticaret hizmetleri ve uluslararası antrepo ve acentelik faaliyetleri (%13.1) de anlamlı 

yığılmalargöstermektedir.  

Hizmet iĢlevlerinin mekansal örgütlenmesi ile ilgili bir diğer önemli nokta, bu 

iĢlevlerin yığıldığı bu dört mahalle kümesinde yer seçen hizmet türlerinin 

metropoliten merkezin çeperinde temsil edilmemesi, buna karĢılık belirli hizmet 

türlerinin metropoliten alanın çeperinde yığılma eğilimi göstermesidir. Bu hizmet 

türlerinden ilki olan bilgi teknolojilerine yönelik hizmetler Urla, Gülbahçe‘de yer 

alan Ġzmir Yüksek Teknoloji Estitüsü teknoparkında yığılmak eğilimindedir. Ġkinci 

olarak, yük taĢıma, uluslararası antrepo ve acentelik gibi üretim iĢlevleri ile iliĢkili 

hizmetler ile posta ve kurye faaliyetleri ve yolcu taĢımacılığının Bornova ve 

KemalpaĢa‘nın az sayıdaki mahallelerinde yığılma eğiliminde oldukları 

görülmektedir. Bu hizmet türleri, üretim iĢlevlerinin mekansal hareketliliği ile 

iliĢkili olarak metropoliten merkezin çeperine kaymak eğilimi göstermektedir. 

Bununla birlikte, turizm ve fuarcılık hizmetleri, finansal hizmetler, kültürel 

hizmetler gibi iĢlevlerin de nüfusun metropoliten alandaki hareketini takip ederek 

metropoliten merkezin dıĢına kaydıkları gözlenmektedir.  

Bütün bu bulgular, Ġzmir‘de yeni iĢ hizmetlerinin mekansal organizasyonunun bir 

mekansal iĢbölümü çerçevesinde gerçekleĢtiğini ortaya koymakta, bu mekansal iĢ 

bölümünde bazı hizmet iĢlevleri metropoliten alanın çeperine kayarken, bazı hizmet 

iĢlevlerinin ise belirli alanlarda yığılmak eğiliminde olduğu görülmektedir. Bu 

eğilim bir taraftan metropoliten alanın çeperinde teknolojiye yönelik hizmet odakları 

ve lojistik hizmet odakları ortaya çıkarırken, bir taraftan da metropoliten merkez ile 

benzer yapıya sahip yığılmalar olarak görülmektedir.  



 

 

 

 

Resim 1: Ġzmir‘de uzmanlaĢmıĢ hizmet iĢlevlerinin mekansal organizasyonu (Kaynak: ĠZTO veriseti, 2012) 
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Ancak, bu nitelik benzerliğinin çok odaklı bir mekansal organizasyonu ortaya 

çıkaracak nitelikte olduğunu söylemek de zor görünmektedir. Bu yığılmalarda yer 

seçen hizmet iĢlevleri niceliksel olarak sınırlı olmakta, bu durum bu bölgelerdeki alt 

merkezleĢme eğilimlerine iĢaret etmektedir. Bütün bu bulgular, Ġzmir‘in üretim 

iĢlevlerinin yeni ekonomik düzenin kurallarına uyumu çerçevesinde geçirdiği 

dönüĢümle iliĢkili olarak geliĢen yeni hizmet iĢlevlerinin merkezi iĢ alanı üzerinde 

yoğunlaĢarak geliĢtiği, hizmet iĢlevlerinin farklı alt kollarının metropoliten alandaki 

yer seçiminin üretim iĢlevlerinin ve nüfusun mekansal hareketi ile iliĢkili bir 

mekansal iĢ bölümü çerçevesinde geliĢtiğini ortaya koymaktadır.  

5. Sonuç Yerine 

1990‘lardan itibaren yaĢanan geliĢmeler çerçevesinde Ġzmir‘de geliĢen hizmet 

iĢlevlerinin yapısının çok fazla değiĢmediği, hizmet iĢlevlerinin yapısında üst düzey 

yönetim hizmetlerinin payının diğer hizmet türlerine göre düĢük olduğu ve 

1990‘lardan bugüne öneminin çok da artmadığını görülmektedir. Bu durum, 

Ġzmir‘de uzmanlaĢmıĢ hizmet iĢlevlerinin üretim iĢlevlerinin dönemsel geliĢim 

özellikleri ile paralellik gösterdiğini, üretim iĢlevlerinde yaĢanan geliĢmelerin bir 

sonucu olarak geliĢme gösterdiğini ortaya koymaktadır. 1990 sonrasında geliĢen 

hizmet türleri artan dıĢ ticaret iliĢkileri ve üretim iĢlevlerinin yeni ekonomik düzenin 

kurallarına uyumu çerçevesinde geçirdikleri dönüĢümlerle iliĢkili olarak geliĢen 

hizmet türleri olmaktadır. Bu hizmetlerin mekansal organizasyonuna yönelik olarak 

bu makalede sunulan bulgular bu iĢlevlerin Ġzmir metropoliten alanının merkezi iĢ 

alanı  üzerinde yoğunlaĢarak yakın çeperindeki mahalleleri de içine alacak Ģekilde 

geniĢlediğine iĢaret etmektedir. Ancak, Ġzmir‘de sanayinin yapılanmasının bir 

özelliği olarak, hizmet sunumunun çok da fazla dıĢsallaĢmamasının, özellikle de 

üretim iĢlevleri ile yönetim iĢlevlerinin mekansal olarak ayrıĢmamasının bir sonucu 

olarak, üst düzey yönetim iĢlevlerinin yeterince geliĢmediği görülmektedir 

(Özatağan vd., 2013).  

Bu bulgular bir taraftan Ġzmir‘de hizmetlerin öneminin artmasında sanayinin 

önemini vurgulamakta, Ġzmir metropoliten merkezinin kent bölgenin hizmet merkezi 

olmasının hinterlandında üretim iĢlevlerinin geliĢimi ile iliĢkili olduğuna iĢaret 

etmektedir. Bu çerçevede, Ġzmir‘in metropoliten merkezinin hinterlandı ile 

iliĢkisinin ve kendi bölgesine entegrasyonunun birincil önemde olduğu 

görülmektedir. Diğer taraftan, birbiriyle güçlü akım iliĢkileriyle bağlı farklı 

odakların oluĢturduğu Ġzmir kentsel bölgesinde, metropoliten merkezin kent 

bölgenin hizmet merkezi olabilmesini sağlayacak üst düzey yönetim ve finansal 

hizmetleri çekebilme kuvveti olup olup olmadığı sorusu gündeme gelirken, bu 

durum bugün halen en geniĢ ve yoğun hizmet odağı olan metropoliten merkezin 

stratejik öneminin ve ‗merkeziliğinin‘ sorgulanması anlamına gelmektedir. 

Dünya deneyimleri, birbirleriyle güçlü akım iliĢkileriyle bağlı farklı odakların 

oluĢturduğu kent bölgenin hizmet merkezi haline gelmiĢ merkezlerde, dinamik 

hizmet iĢlevlerine olan talebin arttığını ve artan talebin yeni iĢ mekanlarının 

geliĢmesini zorladığını göstermektedir. Bu geliĢmelerin görüldüğü kentlerde kentte 

dinamizm yaratan hizmet iĢlevlerinin mekansal taleplerinin geleneksel kent 

merkezinin çeperine kaydığı, geleneksel merkezin çeperinde yeni yığılma odakları 

yaratıldığı görülmektedir. Örneğin Amerikan kentlerinde bu yeni taleplere yanıt 
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vermek üzere eski kent merkezinin yeniden yapılandığı görülürken, tarihi değeri 

olan pek çok Avrupa kentinde yeni taleplerin eski/geleneksel kent merkezinin 

çeperinde yaratılan yeni kent merkezinde karĢılandığı izlenmektedir. Farklı 

nitelikteki yeni ofis mekanlarına olan talebi karĢılamak üzere Paris‘te La Defense, 

Londra‘da ise Docklands bölgesi yeni kent merkezi olarak geliĢtirilmiĢtir. Bu 

geliĢmeler geleneksel merkezin çeperinin, geniĢleyen kent bölgenin merkezinin 

inĢaasında yeniden ele alındığına ve yeni ‗merkeziliğin‘ bir parçası olarak gündeme 

geldiğine iĢaret etmektedir. Bu süreçte hükümet politikalarının ve planlama 

araçlarının önemli olduğu görülmektedir.  

Benzeri uygulamalar Ġzmir‘de de gündeme gelmekte, Bayraklı‘da Ġzmir‘in yeni kent 

merkezi yaratılması ‗Ġzmir‘in Manhattan‘ı sloganlarıyla gündeme getirilmektedir. 

Geleneksel merkezin yeni iĢ hizmetlerine yanıt vermediği, burada bulunan tarihi 

dokunun, yeni ofis mekanları yaratmak için gerekli fiziksel koĢulları sunmadığı 

savunulmakta, Bayraklı bölgesinde sanayinin terk ettiği alanlar yüksek katlı iĢ 

alanlarına dönüĢtürülmektedir. Bu proje çerçevesinde, geçmiĢte geleneksel 

merkezde yer seçen adliye binası bu bölgeye taĢınmıĢ, bu taĢınma iliĢkili hizmetlerin 

de bu bölgeye kaymasına neden olmuĢtur. Ġzmir‘de yeni iĢ/üretici hizmetlerinin 

geliĢimi ve mekansal organizasyonuna yönelik bulgular Ġzmir metropoliten 

merkezinde yoğunlaĢan hizmet iĢlevlerinin Ġzmir‘i kent bölgenin hizmet merkezi 

yapacak üst düzey yönetim ve finans hizmetleri olmadığını ve üretici hizmetlerin 

tüm metropollerde yükseliĢe geçtiği 1990‘lardan bugüne önemli yapısal değiĢiklikler 

geçirmediğini ortaya koymaktadır. Bu çerçevede, Ġzmir‘de bir yeni kent merkezi 

yaratılması projesinin bu yönde bir sektörel talep olmadan gündeme geldiğini 

söylemek mümkündür. Bununla birlikte, geçmiĢte geleneksel merkezde yer seçen 

iĢlevlerin bu bölgeye taĢınmasını teĢvik etmek bazı alt hizmet türlerinin metropoliten 

merkezden taĢınması anlamına gelmekte, üretim iĢlevlerinden arınan ve hizmet 

iĢlevlerinde dinamizi olmayan metropoliten merkezde, baĢka bir makalede 

bulguladığımız büzülme olgusunun derinleĢeceğine iĢaret etmektedir (Özatağan ve 

Eraydın, 2013). Dünya deneyimleri incelendiğinde, bu tür yeni merkez yaratma 

projelerinin finansal krizle birlikte sektörel talebin azalmasıyla çöktüğü ancak yıllar 

sonra yaratılan yeni merkezin dolduğu, hatta bugün bile yeni kent merkezlerinde 

yaratılan ofis kullanımlarının pek çoğunun boĢ olduğu  görülmektedir. Ġzmir, bu 

süreçte metropoliten merkezin rolünün ne olacağını, kent bölgenin hizmet merkezi 

olma rolü ve yeni kent merkezi ile iliĢkili olarak yeniden düĢünmek durumundadır. 

Burada yanıtlanması gereken en önemli soru, merkezin büyük bir çöküntü 

yaĢamadan varlığını sürdürebilmesi için hangi yeni iĢlevler geliĢtireceği, hangi yeni 

iĢlevler etrafında çekiciliğini koruyacağı sorusu olmaktadır (Tekeli, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 



KBAM 4. Kentsel ve Bölgesel AraĢtırmalar Sempozyumu 

631 

 

Referanslar: 

Beckouche, P.; Damette, F.; and Vire, E. 1997. Géographie économique de la région 

parisienne [Economic geography of the Paris region]. Paris: Direction Régionale de 

l‘Equipement d‘Ile-de-France. 

Beckouche, P. 1999. Pour une métropolisation raisonnée: Diagnostic socio-économique de 

l‘Ile-de-France [For a sensible metropolitanization: Socio-economic diagnosis of the Ile-

de-France region]. Paris: La Documentation française. 

Coffey WJ, Shearmur RG, 2002, ``Agglomeration and dispersion of high order service 

employment in the Montreal metropolitan region, 1981- 96'' Urban Studies 39, 359-378 

Coffey WJ, Drolet R, Polese M, 1996a, ``The intrametropolitan location of high order 

services:patterns, factors and mobility in Montreal'' Papers in Regional Science, 75, 293-

323 

CoffeyWJ, Polese M, Drolet R, 1996b, ``Examining the thesis of central business district 

decline: evidence from the Montreal metropolitan area'' Environment and Planning A, 

28, 1795-1814 

Daniels, P. W. 1993. Service industries in the world economy. Oxford, U.K.: Blackwell. 

Daniels, H. R. (1995). "The locational geography of advanced producer services firms in the 

United Kingdom." Progress in Planning 43(2-3): 123-138. 

Eraydın, A. ve diğerleri (2008) Kentsel Bölgeler için Yeni Örgütlenme Modelleri ve Gelişme 

Stratejileri: Türkiye‟de Yeni Dönemde Ortaya Çıkan Kentsel Bölgelerde Rekabetle 

Sosyal Bütünleşmeyi Uzlaştıran Çok Katmanlı Yönetişim Modellerinin Geliştirilmesi, 

SOBAG-COST 105K001,Proje raporu, Temmuz 2008, Ankara. 

Freestone R, Murphy P, 1998, ``Metropolitan restructuring and suburban employment 

centers: cross-cultural perspectives on the Australian experience'' Journal of the 

American Planning Association 64, 286-297 

Garreau, J. 1991. The edge city: Life on a new frontier. New York: Doubleday. 

Gordon, P., ve  Richardson, H. 1986. The distribution of population and employment in a 

polycentric city: The case of Los Angeles. Environment and Planning A 18:168–73. 

Gordon, P., and Richardson, H. 1996. Beyond polycentricity: The dispersed metropolis (Los 

Angeles, 1970–1990). Journal of the American Planning Association 62:168–73. 

Güvenç, M. Ve Kirmanoğlu, H. (2009) Türkiye Seçim Atlası: 1950-2009, Ġstanbul Bilgi 

Universitesi Yayınları 251: Ġstanbul. 

Halbert, L. (2004). "The Decentralization of Intrametropolitan Business Services in the Paris 

Region: Patterns, Interpretation, Consequences." Economic Geography 80(4): 381-404. 

Han S S, Qin B, 2009, ``The spatial distribution of producer services in Shanghai'' Urban 

Studies, 46, 877-896 

Hermelin, B. (2007a). "The Urbanization and Suburbanization of the Service Economy: 

Producer Services and Specialization in Stockholm." Geografiska Annaler. Series B, 

Human Geography 89: 59-74. 

Hoyler, M.; Kloosterman, R.C. ve Sokol, M. (2008) Polycentric puzzles-Emerging megacity 

regions seen through the lens of advanced producer services, Regional Studies, 42, 8: 

1055-1064. 

Jacobs, J. 1963. The death and life of great American cities. New York: Vintage. 



Güldem Özatağan, Murat Güvenç 

632 

Illeris, S. 1997. The changing location of service activities in the Copenhagen region. 

Geografisktidsskrift 97:120–31. 

Lebart, L. (1994) Complementary use of correspondence and cluster analysis, M. Greenacre 

ve J.Blasius (eds.) Correspondence Analysis in the Social Sciences: Recent 

Developments and Applications (içinde), s. 162-178. London and San Diego: Academic 

Press. 

Oè hUallacha¨ in B O, Leslie T F, 2007, ``Producer services in the urban core and suburbs of 

Phoenix, Arizona'' Urban Studies 44, 1581-1601 

Özatağan, G. ve Eraydın, A. (2013) The Role of Government Policies and Strategies Behind 

the Shrinking Urban Core in an Expanding City Region: The Case of Izmir, European 

Planning Studies (çıkacak) 

Pain, K. (2008). "Examining ‗Core–Periphery‘ Relationships in a Global City-Region: The 

Case of London and South East England." Regional Studies 42(8): 1161-1172. 

Pfister, N.; Freestone, R.; and Murphy, P. 2000. Polycentricity or dispersion? Changes in 

center employment in metropolitan Sydney (1981–1996). Urban Geography 21:428–42. 

Rusten, G. (2000). "Geography of outsourcing: business service provisions among firms in 

Norway." Tijdschrift Voor Economische En Sociale Geografie 91(2): 122-134. 

ShearmurRG,AlvergneC, 2002,``Intrametropolitan patterns of high-order business service 

location: a comparative study of seventeen sectors in Ile-de-France'' Urban Studies 39, 

1143-1163 

Sassen, S. (2001). The global city: Ney York, London, Tokyo. Princeton, NJ, Princeton 

University Press. 

Sokol, M., C. Van Egeraat, et al. (2008). "Revisiting the ‗Informational City‘: Space of 

Flows, Polycentricity and the Geography of Knowledge-Intensive Business Services in 

the Emerging Global City-Region of Dublin." Regional Studies 42(8): 1133-1146. 

Stanback T M Jr, 1991 The New Suburbanization: Challenge to the Central City (Westview 

Press, Boulder, CO) 

Tekeli, Ġ. (2013) Ġzmir‘in Tarihi Çekirdeğini Yeniden OluĢturma ve YaĢatma Konusunda 

Tasarımdan Beklenenler, ĠzmirTarih Projesi BaĢlangıç Toplantısı, 9 Mart 2013, Tarihi 

Havagazı Fabrikası, Ġzmir. 

Yi, H.; Yang, F.F. ve Yeh, A.G.O. (2011) Intraurban location of producer services in 

Guangzhou, China, Environment and Planning A, 43: 28-47. 

 



 

 



 

 

 

Beyoğlu İşyerleri: İş Alanı Yapı ve Bileşiminde Değişim 
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Öz: 20. yüzyıl İstanbul‟u çalkantılı ve beklenmedik ekonomik, siyasi, toplumsal ve mekânsal 

değişimine tanıklık etmiştir. Bu çalkantılı, çok aktörlü değişim ve dönüşüm sürecinde İstanbul 

merkezi iş alanı da yeniden yapılanmış, her bir dönemde kent ülke çapında ticaretin ve 

ekonominin merkezi olmayı sürdürmüştür. 20. yüzyılın son on yılında üretici hizmetlerin kentteki 

dönüştürücü etkisi ile değişim ve dönüşüm sektörel ve mekânsal çevreye yansımıştır.  Şehrin 

binlerce yıldır süreklilik gösteren kent yapısı ve işlevleri; kültürel ve etnik çeşitliliği, görünüm ve 

silueti 1950‟lerden başlayarak önce ağır, 1970‟ler sonrasında dramatik bir biçimde değişecek; 

1990‟lar ve 2000‟lerde düzensiz, plansız, dev bir metropole dönüşecektir. Bu çerçevede, İstanbul 

iktisadi faaliyet yaşamının bu dönemde en önemli ve en hızlı değişim geçiren Beyoğlu ilçesi; 

ekonomik, kültürel ve gündelik hayat temposunda önemli dönüşümler yaşamıştır. Bu bağlamda 

Türk kentinin önemli bir değişim yaşadığı 1950 – 2010 yılları ve bu değişimin üretici hizmetlerin 

etkisiyle birlikte en iyi gözlemlenebileceği Beyoğlu ilçesi bu çalışmanın kapsamını 

oluşturmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Merkezi İş Alanı, Beyoğlu Ticaret Coğrafyası, Kentsel Değişim ve 

Dönüşüm 

 

Abstract: 20th century witnessed Istanbul's unexpected and tumultuous economic, politic, social 

and spatial transformation. During this tumultuous and multi-layered transformation period, 

Istanbul's central business district was restructured and Istanbul pursued being the centre of 

commerce and economy in the country. In the last decade of the 20th century, with the 

influential effect of producer services, this transformation and change was reflected to the 

sectoral and spatial environment. The structure and function, cultural and ethnic diversity, the 

appearance and silhouette  the city had sustained for thousands of years has started to change 

first gradually in the 1950s, then dramatically in the 1970s and finally 1990s and 2000s Istanbul 

has become an unorganized, unplanned giant metropolis. In this framework, Istanbul's fastest 

transforming district, Beyoglu underwent through some big changes in economic, cultural and 

daily-life aspects. In this context, Beyoglu district which is a perfect example to observe the 

transformations that Turkish city went through between the years 1950 and 2010 and the 

influence of producer services during this transformation period. 

Keywords:. Central Business District, Beyoğlu Economic Geography, Urban Change and 

Transformation 
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1. GİRİŞ 

Yüzyıl baĢında imparatorluk çözülürken Ġstanbul, yenilenen rıhtımları iktisadi 

faaliyetlerinin büyük bir bölümünü oluĢturan para ve eĢya komisyoncuları, 

bankerleri, hanları, elektrik, yeni telefon Ģebekesi ve elektrikli tramvayın 

hızlandırdığı gündelik yaĢam ritmiyle geniĢ bir iktisadi bölgenin, Güneydoğu 

Avrupa‘nın en önemli kentlerinde biriydi. 20. yüzyıl Ġstanbul‘u çalkantılı ve 

beklenmedik ekonomik, siyasi, toplumsal ve mekânsal değiĢimine tanıklık etmiĢtir. 

20.yüzyılın ilk çeyreğinde, nüfusunun yarısını kaybedip durağanlaĢan kent, ancak 

1950‘lerde tekrar yüzyıl baĢındaki nüfusuna kavuĢabilmiĢtir. Yirminci yüzyılın ilk 

yarısındaki ihtiyaçları kolaylıkla kaldırabilen kent makro formu ve ulaĢım altyapısı, 

1950‘lerle baĢlayan sanayileĢme ile hızlanan göç ve artan kent içi – kentler arası 

ulaĢım altyapılarıyla köklü değiĢiklikler geçirerek mekânsal açıdan ters-yüz 

olmuĢtur. Ġthal-ikameci politikalarla büyüyen sanayi, kentin büyüyen nüfusu ve 

artan altyapı ve konut ihtiyacını karĢılayabilecek kaynakları da almıĢtır. Enformel ve 

yap-sat çözümlemeleriyle Ģekillenen Ġstanbul kentsel geliĢme süreci, 20. yüzyılın 

son çeyreğinde boĢluksuz, yüklü kent peyzajıyla 12 milyonluk dev bir metropole 

evrilmiĢtir. 20.yy son yılları ve 21.yy. ilk on yılı ise sermayenin, alıĢveriĢin, 

seyahatin, haberleĢmenin çığ gibi büyüdüğü, imalat yerine servis sektörünün 

ağırlıklı olduğu yeni küresel kentin oluĢumuna tanıklık etmiĢtir.  

Bu çalkantılı, çok aktörlü değiĢim ve dönüĢüm sürecinde Ġstanbul merkezi iĢ alanı 

da yeniden yapılanmıĢ, her bir dönemde kent ülke çapında ticaretin ve ekonominin 

merkezi olmayı sürdürmüĢtür. 20. yüzyılın son on yılında üretici hizmetlerin 

kentteki dönüĢtürücü etkisi ile değiĢim ve dönüĢüm sektörel ve mekânsal çevreye 

yansımıĢtır.   

1950‘den sonra Türkiye‘nin yaĢadığı hızlı ĢehirleĢme olayı Ģehirlerin sadece 

yayılmasına ve yoğunlaĢmasına neden olmakla kalmamıĢ, aynı zamanda Ģehirlerin 

dokusu da transformasyona uğramıĢtır.  

Ġstanbul‘un konut alanlarının olabildiğinde geliĢmesinin yanı sıra, Ģehir ticaret 

merkezi bir yandan geliĢme aksları boyunca yoğunlaĢırken diğer yandan modern 

ticaret organizasyonlarının ve yeni teknolojinin ihtiyacına cevap verecek Ģekilde 

yapısal değiĢime uğramıĢtır.  

Bu bağlamda 1950 ve 1950 yılını takip eden yıllar Ġstanbul için köklü dönüĢümlerin, 

ekonomik, toplumsal, kültürel yapı değiĢimlerinin yaĢandığı dönemdir. ġehrin 

binlerce yıldır süreklilik gösteren kent yapısı ve iĢlevleri; kültürel ve etnik çeĢitliliği, 

görünüm ve silüeti 1950‘lerden baĢlayarak önce ağır, 1970‘ler sonrasında dramatik 

bir biçimde değiĢecek; 1990‘lar ve 2000‘lerde düzensiz, plansız, dev bir metropole 

dönüĢecektir.   

Bu çerçevede, Ġstanbul iktisadi faaliyet yaĢamının bu dönemde en önemli ve en hızlı 

değiĢim geçiren Beyoğlu ilçesi; ekonomik, kültürel ve gündelik hayat temposunda 

önemli dönüĢümler yaĢamıĢtır. Bu bağlamda Türk kentinin önemli bir değiĢim 

yaĢadığı 1950 – 2010 yılları ve bu değiĢimin üretici hizmetlerin etkisiyle birlikte en 

iyi gözlemlenebileceği Beyoğlu ilçesi bu çalıĢmanın kapsamını oluĢturmaktadır. 
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1.1. Çalışmanın Amacı 

Bu çalıĢma, 1950-2010 yılları arasında Beyoğlu ilçesinde bulunan iĢyerlerinin 

mekansal dağılım kalıbındaki farklılaĢmayı ayrıntılı bir biçimde araĢtırarak, sektörel 

ve mekansal dönüĢüm süreçlerini ve bu süreçleri oluĢturan politika ve eylemleri 

tanımlamayı amaçlar. Bu çerçevede, 1955 Telefon Rehberi kayıtları ve 2009 

Ġstanbul Ticaret Odası kayıtları incelenerek ve analiz edilerek, Beyoğlu ilçesi iĢyeri 

coğrafyasının temel farklılaĢma eksenlerini ortaya çıkarmak ve bu farklılaĢmayı 

gösteren anlamlı haritalar üretmek, bu çalıĢmanın amaçlarından bir diğeridir.  

1.2. Araştırma Soruları 

1. Beyoğlu ilçesi iĢyeri coğrafyası dağılımı nasıldır? 

2. Beyoğlu ilçesinde iĢyeri coğrafyası bağlamında baskın sektörler hangi 

sektörlerdir? 

3. Tarihsel çerçeveden bakıldığında Beyoğlu ilçesinde iĢyeri dağılımını etkileyen 

politik, ekonomik unsurlar nelerdir? 

4. 1950 – 2010 yılları arasında Beyoğlu ilçesinde iĢyeri peyzajının sektörel 

dönüĢümü nasıl olmuĢtur? 

1.3. Data Seti ve Örneklem Kümesi 

Bu çalıĢma da kullanılan veriler 1955 yılına ait Telefon Rehberi kayıtlarından ve 

2009 ĠTO kayıtlarından sağlanmaktadır.  

Ġstanbul Ticaret Odası sicil kayıtları her bir firmanın ünvanı, tam adı, adres ve 

iletiĢim bilgileri, kuruluĢ yılı (gün-ay-yıl), faaliyet alanı, nevi, derecesi ve eğer kaydı 

iptal edildiyse nedeni ile birlikte iptal gün-ay-yıl bilgilerini içerir. ĠTO verileri tebliğ 

esası sonucunda oluĢan dokümanlardır.  

Telefon Rehberleri tarih araĢtırmalarında daha çok soyağacı (geneology) 

çalıĢmalarında ve kiĢilerin belirli bir zaman ve yerdeki konumlarını belirlemek 

amacıyla kullanılan kaynaklardır. Yıllık ya da iki-üç yılda bir güncellenerek 

yayınlanan il telefon rehberleri, o Ģehirde yaĢayan nüfusun (telefon sahibi olan ve 

listelenmek isteyen) sosyo-ekonomik ve mekansal özellikleri konusunda önemli 

bilgiler sağlayabilir.  

Örneğin, Telefon rehberinde listelenen kiĢilerden Sabri Hasan‘ın iĢyerinin 

Beyazıt‘ta Ġstikamet Bakkal Mağazacılık, evinin ise Göztepe TaĢmektep sokakta 

bulunduğunu öğreniriz. Ev ve iĢyeri bilgilerinin yanı sıra ekonomik faaliyet bilgileri 

de telefon rehberlerinin içinde yer alır. Tüm okullar, kamu kurumları, bankalar, 

gazeteler gibi belirli yıllara ait kentteki adresler ve bilgiler telefon rehberlerinden 

bulunabilir. 

AraĢtırmada 2009 ĠTO sicil kayıtları verileri, ve 1955 telefon rehberlerinden oluĢan 

veri tabanları kullanılacaktır. Veri hazırlığının önemli bir kısmını veri denetimi 

oluĢturur. Bu noktada da araĢtırma kapsamında kullanılacak her bir veri kaynağına 

iliĢkin yetersizlikler ve önlemleri belirtmek gerekir.  

ĠTO verilerinin önemli iki yetersizliği ve araĢtırmada alınması gereken önlemleri 

belirtmek gerekir. Kent tarihi açısından ilk olarak, bilindiği üzere Ġstanbul 
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metropoliten alanının ve Türkiye‘nin iktisadının geliĢime paralel olarak firmaların 

ticaret sicilindeki temsil biçimi dikkat çekici biçimde değiĢmiĢtir. Örneğin, 

1960larda faaliyet gösteren firmaların yarıdan fazlasında Ģirketin hengi sektörde 

faaliyet gösterdiğine dair açık bir iz bulmak imkansızdır. Firmalar listelendikleri 

faaliyet sektörlerinde yer bulabilmiĢtir. Ġkinci olarak, firma aktivitelerinin ve hukuki 

statülerini kayıt altına alma ve izleme amacıyla oluĢturulan ticaret sicil kütükleri 

tanımları gereği mekansal temsile özellikle elveriĢli veri tabanları değildir. Özellikle 

firma adreslerinin sürekli güncellenmesi, mekansal temsil sürecinde çok önemli 

sıkıntalara neden olabilmektedir. KuruluĢ adreslerini terk eden, zaman içerisinde yer 

değiĢtiren firmaların izini sürmek ve bu bilgiyi kontrol etmeden haritalamak yanıltıcı 

(yanlıĢ yönlendirici-misleading) olur.   

 Bu sakıncalara rağmen ĠTO sicil verileri kent tarihçiliği için benzersiz bir veri 

tabanı oluĢturmaktadır.  

1. Endüstriyel ve ticari yeniden yapılanma süreçlerinin izlenmesi konusunda 

sağladığı kolaylıklar nedeniyle,  yer kodlanmıĢ ĠTO ticaret sicil kayıtları 

küreselleĢme ve ekonomik yeniden yapılanmanın yaĢanan süreçleri araĢtırmaya 

yönelik eĢsiz bir veri tabanına dönüĢtürmektedir. 

2. Sektörel örgütlerin sağladığı veri tabanları ile kıyaslandığında ĠTO verileri 

içerdikleri tüm sektörler ile daha kapsamlıdır.  Sözgelimi, Ġstanbul‘daki sanayicilerin 

tümü ĠSOya üye olmayabilir, ne var ki ―merdivenaltı‖ iĢyerleri hariç tüm sanayi 

kuruluĢları ĠTO‘ya kayıtlı olmak zorundadır.  Bu özelliği nedeniyle ĠTO verileri 

iĢkolları itibarıyla tek tek elde edilebilecek firma listelerinden çok daha kapsamlıdır. 

3. Resmi istatistiklerden farklı olarak ĠTO verilerinde iĢkolları tanımlanmıĢtır. 

NACE kodlarına geçiĢin ardından firmanın iĢkolu, iĢ bölümündeki konumu ve eski 

meslek kodlarından çok daha ayrınıtlı bir meslek klasifikasyonuna geçilmiĢtir. Hazır 

ve genel kategoriler yerine yerel bağlama çok daha sadık iliĢkisel birliktelikleri 

gözlemleme olanağı sağlar. 

1.4. Çalışmanın Yöntemi 

KeĢifsel veri analizi (Exploratory Data Analysis) ve örnek ya da model tanımlama 

için geliĢtirilen son dönemlerdeki yöntemler, sokaklar /mahallelerde bulunan 

iĢyerleri ve iĢyerlerinin yer aldığı sektörler olarak temsil etmeye olanak 

sağlamaktadır. Bu bağlamda 1955 Telefon Rehberi ve ĠTO 2009 verilerinden 

yararlanılarak sokaklar ve mahalleler sektör profilleri benzerlikleri üzerinden 

katmanlaĢtırılmıĢtır. 

KatmanlaĢtırma Lebart‘ın kavramsal iki aĢamalı modeline göre 

gerçekleĢtirilmektedir. Birinci aĢama ile veriler anlamlı yerel bağlantı 

yoğunluklarını (seyrekliklerini) açığa çıkaran Yön Belirtir Ki Kare (YBCK) 

göstergesi ile sınıflanmaktadır. Ġkinci aĢamada da, ilk aĢamada elde edilen 

sınıflamanın üzerinden yapılan Correspondence Analizi (CA) kullanılmaktadır.  

CA niteliksel çapraz tabloların indirgenmesi için geliĢtirilen esnek bir faktör analiz 

yöntemidir. Bu yaklaĢımda veri tablosunun her sıra ve sütunu birer veri profili 

Ģeklinde tanımlanır ve noktalar aracılığıyla temsil edilir (Güvenç ve Kirmanoğlu, 

2009). Sıra profilleri sıra noktalar, sütun profilleri, sütun noktalar üzerinden temsil 

edilir. N sıra ve M sütun içeren bir n sıra-nokta ve m sütun-nokta aracılığıyla temsili, 
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veri setlerini en az ve ölçülebilir veri kaybıyla özetleme olanağı sağlar (Güvenç ve 

Kirmanoğlu, 2009). 

Atomistic veri üzerinde etkisiz, verimsiz hatta yanlıĢ yönlendirici olabilen CA 

toplulaĢtırılmıĢ veri tabanlarında etkilidir. Ayrıntılı veri tabanları üzerindeki 

uygulamalar da CA‘nın sınıflama programlarıyla birlikte kullanımı önerilmektedir. 

Bu yaklaĢımda CA‘nın temsil yeteneği sınıflama sürecinin uyumlu profillerden 

oluĢan kümelere gerek vardır. ĠndirgenmiĢ matrislerin CA çıktıları olan Permüte CA 

tabloları çok boyutlu niteliksel sentez haritalarının lejandları Ģeklinde kullanılabilir. 

Yön Belirtir Chi Kare  (YBCK) Göstergesinin bazı ilginç avantajları vurgulanabilir: 

1. Bu gösterge bağlantı yoğunluklarının sokak/mahallede yer alan iĢyerleri ve 

iĢyerlerinin sektör ağırlığını dikkate alan bir göstergedir. 

2. Bu gösterge ile yapılan sınıflamalarda uyumlu (congruent) katmanlardan oluĢan 

ilginç birliktelikler tanımlanabilmektedir. YBCK katmanlaĢtırması profil 

benzerliğine duyarlı CA‘nın temsil yeteneğini arttırır.  

KatmanlaĢtırma iĢleminde dikkate alınan boyut sayısı ve katmanlaĢtırmanın hangi 

çözünürlük düzeyinde yapılacağı önemlidir. Güvenç ve Yıldırım‘ın grafik arayüzü 

farklı parametrelerin kullanılmasına izin vermekte; farklı katmanlaĢtırma 

alıĢtırmaları için ayrı ayrı kayıt defterleri (LOG) tutabilmektedir.  

 

Tablo 1: Beyoğlu ĠĢyerleri (1955 Tel Rehberi): Genel Ġktisadi Mahalle Profilleri Yön Belirtir 

Ki Kare Değerleri 

Hüseyinağa 107.2 50.3 7.6 1.2 0.0 -0.2 -46.5

Asmalı Mescit, Camiikebir, Cihangir, Evliya Çelebi, 

Firuzağa, Katip Mustafa Çelebi, Kuloğlu, Çukur, Şehit 

Muhtar

2.5 48.9 26.9 120.6 4.3 0.0 -86.8

Kocatepe -2.3 0.6 -0.4 133.5 -0.6 -1.0 -19.2

Gümüşsuyu, Kalyoncu Kulluğu, Kılıç Ali Paşa, 

Pürtelaş Hasana Efendi, Tomtom
-3.8 0.0 0.1 40.8 -0.9 3.2 -5.1

Şahkulu 0.3 1.3 -0.3 3.1 39.9 90.4 -11.2

Bedrettin -0.8 9.0 -0.2 5.8 40.6 7.8 -12.0

Hacımimi 0.4 9.2 -0.2 -0.6 -0.3 0.3 -2.5

Bostan -0.1 2.9 0.0 -0.3 0.0 26.7 -1.9

Bülbül -0.1 0.8 0.0 -0.2 0.0 41.0 -1.3

Arap Cami, Bereketzade, Emekyemekez, Halıcıoğlu, 

Kemankeş Kara Mustafa Paşa, Müeyyedzade, Ömer 

Avni

-7.0 -42.3 -8.9 -102.9 -5.3 -6.2 82.5

Mahalle Profili

Beyoğlu İş Yerleri (1955 Telefon Rehberi): Genel İktisadi Mahalle Profilleri Yön Belirtir Ki Kare Değerleri
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Tablo 1‘den izlenebileceği üzere bu yöntem Ġstanbul‘daki farklı düzeylerde (sokak, 

mahalle) sektör birlikteliklerini (sectoral assemblages) ortaya çıkarmada etkili bir 

araç olarak karĢımıza çıkmaktadır. Satırlarında mahalle verileri, sütunlarında ise 

sektör verilerinin bulunduğu tablodaki pozitif değerler anlamlı yığılmalar gösteren 

birliktelikleri göstermektedir. Örneğin, Beyoğlu‘nda 1955 yılında mahalle 

düzeyinde iĢyerlerinin katmanlaĢtırılması sonucunda Bülbül mahallesinde yer alan 

iĢyerlerinin temsiliyet oranının en yüksek olduğu sektörün mobilya sektörü olduğu 

tespit edilmiĢtir.  
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2. Tarihi Gelişim Sürecinde İstanbul ve Beyoğlu‟nun Sosyal, Mekansal, 

Ekonomik Yapı ve Bileşimindeki Değişim 

20. yüzyılda Ġstanbul‘unun toplumsal ve ekonomik yapısının geçirdiği süreçler ve 

dönüĢümler genel hatlarıyla dört bölümde özetlenebilir (ġekil 1).  Bu dört dönem 

ulus devlet kurma çabası ve dünya konjonktüründeki geliĢmeler kadar devletin kente 

bakıĢ açısındaki değiĢimler ve sermaye birikim süreçleri önemli rol oynamaktadır .  

Ġktisadi ve mekansal dönüĢüm süreçlerini, bu süreçleri oluĢturan politika, eylem ve 

araçlarla beraber izleyerek tanımlamak amacıyla Tekeli‘ (1994) nin Türk kentlerinin 

modernleĢme sürecini tanımladığı modeli, modernleĢmenin dört farklı dönemini 

Ġstanbul‘a adapte ederek kullanılacaktır.  Her dönem kentin iktisadi ve toplumsal 

coğrafyasının ve çevre üretimine yaptığı katkı açısından diğerlerinden ayrılır.  

 

 

Şekil 1: Ġstanbul‘da kentsel geliĢim süreçleri 1900-2009 (Güvenç, 2010) 

 

2.1.1. 1900 – 1929 Utangaç modernite:  imparatorluğun çözülüşü, mütareke 

yılları ve siyasi başkentliğin kaybedilişi  

Ġkinci MeĢrutiyetin ilanından, Ġmparatorluğun yıkıldığı 1923‘e uzanan 15 yıl 

Ġstanbul için her bakımdan çalkantılı bir dönemdi. Bu dönemde Ġstanbul‘un gerek 

kent formunda gerekse gündelik yaĢam temposunda önemli dönüĢümler yaĢanmıĢtır. 

Diğer taraftan Ġttihat ve Terakki (Partisinin) Milli Ġktisat politikasının harbin 

getirdiği sıkıntılarla birleĢerek Ġstanbul‘un toplumsal topografyası üzerinde önemli 

etkileri olduğu açıktır.  
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1900lu yılların baĢında 1 milyona yaklaĢan nüfusu ile Avrupa‘nın 10. büyük kenti 

Ġstanbul, iĢgal yıllarında yeni bir göç akımıyla, nüfus, toplumsal ve iktisadi yaĢamda 

önemli bir değiĢikliğe uğradı. Kent bir yanda bolĢevik devriminden ve iç savaĢtan 

kaçan, sayıları yaklaĢık 200 bini bulan ―Beyaz Ruslar‖ın kente getirdiği yeni 

alıĢkanlıklar, yeni mekan kullanım biçimleri, yeni modalarla tanıĢırken, bir yandan 

da savaĢ vurgunlarıyla kazanılmıĢ ölçüsüz sefahatler ve gittikçe artan sefaletle tam 

bir çeliĢkiler kentiydi.    

Ġktisadi kent yaĢamında küçük dükkan sahibi geleneksel tüccar ve esnaf tam bir 

durgunluk ve gerileme yaĢarken, milli iktisat politikasının yarattığı yeni ticaret 

zenginleri ile durumu fazla değiĢmemiĢ gayrimüslim büyük tüccar gücünü arttırdı 

(Toprak ve diğerleri, 2008). Galata ve Pera‘da, genelde Rum‘ların çalıĢtığı büyük 

mağazalar iyi iĢ yapıyorlardı.  

Ġstanbul ticaretinin büyük bir bölümünü elinde tutan gayrimüslim tüccarlara karĢın, 

eski Ġstanbul‘daki mağaza ve dükkanlarda Müslüman Türkler çalıĢıyordu. Yine de 

iktisadi hayatta Müslüman Türklerin sayısı çok sınırlıydı; dıĢ ticarette %4, 

komisyonculukta %3, yurtiçi ticaret % 15, perakende ticaret ise %25. Bu yüzden 

1923 Ġzmir Ġktisat Kongresinde yerli gayrimüslimlerin ticari üstünlüklerinin 

azaltılmasına yönelik hükümetçe önlem alınacağı sözleri Müslüman Türk 

tüccarlarınca memnuniyetle kaĢılandı. Cumhuriyet‘in kurulması ile birlikte 

Ġstanbul‘un siyasi payitahtlığı sona erdi, ancak hala iĢ ve ticaret hayatının 

baĢkentiydi. 1922e kadar hızla artan nüfus, 1927 de savaĢ kayıpları, sivil halk 

kayıpları, göçmenlerin ve azınlığın bir kısmının kenti terketmesi ile 700 bine düĢtü. 

Yüzyıl baĢındaki yükselen liman kentinde transit ticaret gemi sayısı neredeyse yarı 

yarıya azalırken, ithalat hızla büyüdü, dıĢ ticaretle uğraĢan çok sayıda ticaret firması 

kuruldu. 1920lerın sonlarında milli sermaye birikimi yaratma ve türk tüccarları 

destekleme politikaları sonucunda dıĢ ticaret ve toptan ticaret alanında da Türk 

tüccarlar ön plana çıkmaya baĢladılar. 

2.1.2. 1930-1958  Radikal Modernite ; Küçülen Ekonomi, Eski Tüccarlar, Yeni 

Tüccarlar 

Bu dönem aslında Ġstanbul tarihinde,  kentin nadir küçülme ve kenarda kalma 

aralıklarından biri olarak görülebilir. Ancak kent yine de geliĢmiĢ, özellikle 

modernite projesi kente, kent mekanına radikal müdahalelerle yansıtılmıĢtır.  

Ġkinci Dünya SavaĢı‘nın sonu, savaĢın merkezinde yer almayan pek çok ülke gibi 

Türkiye‘de de bir dönüm noktası oldu. SavaĢın bitmesiyle birlikte tarımın ve 

karayollarının modernleĢmesi ülkede hızlı bir göç sürecini tetikledi. Tek hâkim kent 

konumu nedeniyle Ġstanbul önemli bir göç odağına dönüĢürken, ikinci çeyreğin son 

yıllarında hızlanan Prost planı uygulamalarıyla kentin sosyal ve fiziksel altyapısı 

geliĢti (Spor Sergi Sarayı, Taksim Gezisi ve günümüzde Hilton otelinin bulunduğu 

II Numaralı Park, Mithat PaĢa [Ġnönü] Stadyumu, Açıkhava Tiyatrosu gibi projeler); 

üçüncü çeyrekte Menderes‘in baĢlattığı imar operasyonuyla sürdürüldü. Sirkeci-

Florya sahil yolunun açılması, Sirkeci-Halkalı hattının elektrifikasyonu, Vatan ve 

Millet caddelerinin açılması, Salı Pazarı liman ve antrepolarının yapılması, Karaköy 

Meydanı‘nın geniĢletilmesi,  Barbaros Bulvarı‘nın açılması dikkat çeken 

etkinliklerdir. Ne var ki BağlarbaĢı, Ataköy ve Levent gibi toplu konut uygulamaları 

yükselen konut talebini karĢılamakta yetersiz kaldı. Göç edenlerin konut talebi geniĢ 
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gecekondu kuĢaklarıyla karĢılanırken, küçük üreticilerin baĢlattığı apartmanlaĢma 

süreci sonucu orta ve üst gelirli mahallelerin konut stoku hızla değiĢti. 

 Ġstanbul iktisadi hayatınının bu dönemin ilk 10 yılını 1929-1930 dünya ekonomik 

bunalımı etkilemiĢtir. Buhran‘dan en çok dıĢ ticaretle uğraĢan tüccarlar etkilenir, 

1926-1929 arasında 1.427.000 TL olan yıllık ortalama ithalat değeri, 1930-1939 

arasında 1.200.000 TL‘ye düĢer (Toprak ve diğerleri, 2008). 1930 -1940 arasında 

devletin ithalatı büyürken, bu azalma bütünüyle özel dıĢ ticarete yüklenmiĢti.  

1930larda devlet eliyle, yerli sanayiyi geliĢtirmek ve korumak için ticarete kotalar 

kondu ve sıkı korumacı bir politika geliĢtirildi. Büyük buhranın  yıkıcı etkileri, 

ithalat kısıtlamaları ve II. Dünya savaĢı yıllarında uygulamaya konan Varlık Vergisi 

ile Ġstanbul gayrımüslim tüccarlarının büyük bir kısmı ticaretten çekilmiĢlerdir. 

1950‘lere doğru genel olarak büyük bir durgunluktan söz edebilirsek de; kent içten 

içe, ayrınıtları çok da fazla ölçülemeyen, daha çok yazılı ve görsel medya ve 

kitaplarda tasvir edilen  yeni alıĢkanlıklar, yeni yerler, yeni iktisadi - toplumsal 

iliĢkilerle büyük bir değiĢim geçirmiĢtir.  Yine‘de 1950‘de Ġstanbul hem nüfus hem 

ekonomi açısından ülkenin en büyük ve en önemli kentidir. Ülke nüfusunun % 

6‘sını barındıran kenti, geleneksel konumunun sağladığı olanaklar, örneğin kentin 

uluslarası iliĢkilere ve ticarete açık olması, bu iliĢkiler içinde deneyim kazanmıĢ bir 

ticaret burjuvazisinin varlığı, iç pazarının geniĢliği, ulaĢım olanakları, sermaye 

birikimi ve limanı nedeniyle özel sektör  sanayinin kuruluĢ merkezi olarak 

seçilmiĢtir (Toprak ve diğerleri, 2008).  Ġstanbul dalgalı değiĢim gösterse de dıĢ 

ticaret ve toptan ticaretteki prestijli yerini imalat sanayinine geniĢleterek 

sürdürmüĢtür. Büyük Toptancı kuruluĢlarının % 70i, 1950-1965 arasında Türkiye‘de 

kurulan tüm Ģirketketlerin % 60ı, imalat sanayi yatırımlarının % 65i Ġstanbul‘dadır. 

1950lerde hızlanan göçle, dıĢ ticaret ve toptancılık üzerine kurulu kent 

ekonomisinde imar faaliyetleri ile inĢaat sektörü ve müteahhitlik yeni geliĢen 

sektörler olmaya baĢladı. Özellikle çimento ithalatı yeni servetler yaratırken, daha 

çok siyasi kararlarla sürdürülen ve ana eksenini yol ve ulaĢımın oluĢturduğu imar 

faaliyetleri ile çeperde boĢ araziler üzerine yerleĢen gecekondu mahalleri kent 

morfolojisini tamamen değiĢtirdi. Bu dönemde iktisadi yapıda enformalite 

yükselirken, kentin gayrimüslim tüccarları Ġstanbul‘u terketti. 

2.1.3. 1960-1983 Popülist Modernite: Gecekondulu, Dolmuşlu Ve İşportalı 

“Azman Sanayi ” Kenti   

1958 devalüasyonunun ardından kent hizmetleri ve konut gibi üretici olmayan ölü 

yatırımlar yerine ithalatı ikame eden yatırımların özendirilmesi sanayileĢme sürecini 

hızlandırdı ve 20. yüzyılın üçüncü çeyreğinde Ġstanbul neredeyse tüm yeĢil 

alanlarını yitirerek boĢluksuz bir doku oluĢturan gecekondulu, dolmuĢlu ve iĢportalı 

―azman bir sanayi kente‖ dönüĢtü. 1960‘ta 1,9 milyona yaklaĢan Ġstanbul nüfusu, 

1980‘de iki buçuk kat artarak 4,7 milyona ulaĢtı. Ġstanbul bu dönemde bir yanda 

Tekeli‘nin (1994) tanımıyla ―gecekondulu, dolmuĢlu ve iĢportalı‖ kent, aynı 

zamanda da gıda, tekstil ve metal eĢyada baĢat olan, 80lere doğru kimya ve makine 

sanayi ile iyice büyüyen ―azman‖ bir sanayi kentidir (Güvenç,1994).   

1950lere kadar transit ticaret ve ithalatla belirlenen kentin iktisadi hayatı, kentte 

üretilen sanayinin önce yurtiçi, 80ler sonrasında da yurdıĢı dolaĢımı, yani ihracatla 

belirlenmeye baĢladı. Kentin tarihindeki en önemli ekonomik ve ticari yapı 
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değiĢikliği yaĢanırken, sanayi ürünleri ve hammaddeleri hem iç hem dıĢ ticarette söz 

sahibi oldu. Üretim merkezleri Ġstanbul çevresindeki illerde bulunan sanayi 

kuruluĢları Ġstanbul‘da temsilcilikler açtılar.  

Toptan ve perakende ticaret de bu dönemde büyüdü. Toptancıların en önemli 

bölümü dokuma ve konfeksiyon toptancılığında yoğunlaĢmıĢtı. Bunun ardından 

makine, yedek parça ve motorlu araç satanlar ve gıda geliyordu. Yapı malzemesi, 

maden –kimyasal madde, gibi sektörlerde tüm tülkede aynı iĢle uğraĢan toptancıların 

yarısı Ġstanbul‘daydı. Perakende ticaret de sayı ve çeĢitlilik açısından büyük artıĢ 

gösterirken Ġstanbul artan nufusu ile çok katmanlı yapısı ile büyük bir iç pazara ve 

talep çeĢitliliğine sahipti. 

1. Boğaziçi köprüsü ve çevre yolları, hızlanan ve çevre illere de yerleĢen 

sanayileĢme ve ticaret geliĢmesi ile Ġstanbul üretim kararlarının alındığı merkez ve 

kalbi, yani iç ve dıĢ ticaret, ithalat ve ihracat yollarıyla, mal dolaĢımının ana merkezi 

oldu (Toprak ve diğerleri, 2008).  

2.1.4. 1984-2011 Modernite Aşınırken: Küresel Kent, Yeni Zamanlar 

1980‘lerin çalkantılı siyasi bağlamında ithal ikameci politikaların terk edilmesi, 

KĠT‘lerin tedricen devre dıĢı bırakılması, liberal politikaların yaygınlaĢması, 

büyükĢehir belediyelerinin kurulması, belediye gelirlerindeki önemli artıĢlar sonucu 

aĢırı büyümüĢ azman sanayi kentine dönüĢmüĢ Ġstanbul‘da yeni kentsel geliĢim 

süreçleri ĢekillenmiĢtir.  

1980 li yıllar Ġstanbul‘a 50lerdekine benzer derinlikte siyasi, ekonomik, fiziksel 

dönüĢümler getirdi. Ġthal ikameci sanayileĢme modelinin terkedilerek ihracata ve 

kapitalist dünyayla bütünleĢmeye yönelik liberal monetarist modelin 

benimsenmesinin Ġstanbul‘da yansıması ticarette patlama, ithalat ve iç pazarda lüks 

tüketim maddelerinin ağırlık kazanması, yüksek gelir grubunun milli gelirin 

Ġstanbul‘a düĢen bölümünden aldığı payın daha da yükselmesi oldu (Toprak ve 

diğerleri, 2008).   

BitiĢik büyüme süreçleri önem yitirirken, toplu konut uygulamalarının 

yaygınlaĢması, kentsel altyapı, iletiĢim ve ulaĢtırma hizmetlerine yapılan büyük 

yatırımlar sonucunda Ġstanbul metropoliten alanı çevresinde yeni bir kentsel bölge 

oluĢmaya baĢlamıĢtır. II. Köprü, TEM ve E-5 bağlantılarıyla kuzey yönünde 

geliĢmeyi hızlandırırken, kent içindeki kamu iktisadi teĢekküllerinin sistematik 

biçimde yatırımsız bırakılması ve özelleĢtirme, Haliç, Boğaz ve Marmara kıyılarının 

sosyal topografyasını tamamen değiĢtirmiĢtir. Bu süreçler, kent içi ulaĢım 

altyapısındaki yenilikler dönüĢümleri desteklenmiĢ, desentralizayon ve merkeze 

yönelik yeniden yapılanma süreçleri hız kazanmıĢtır. Bu bağlamda, geleneksel MĠA 

Eminönü üretim ve hizmet fonksiyonlarının pek çoğunu kaybedip turizm ve kültür 

alanında uzmanlaĢırken, Beyoğlu iĢyeri ve konut dönüĢümleriyle yepyeni bir yapıya 

kavuĢmuĢtur. 20. yüzyılın üçüncü çeyreğinde hızla önem yitiren kent merkezine 

yakın eski prestijli üst sınıf mahalleri soylulaĢtırma sürecinde yeni kentsel 

geliĢmelere konu olmuĢtur. Ġmar aflarıyla formel düzene katılan, hızla 

apartmanlaĢmaya bağlı mülkiyet parçalanmasıyla konsolide olan eski gecekondu 

mahalleleri merkezi ve yerel yönetimin baĢlattığı yeni kentsel dönüĢüm projelerinin 

hedefi haline gelmiĢtir. ĠĢ, hizmet ve alıĢveriĢ tesislerinin hızlı desantralizasyonu, 

90‘lı yıllar boyunca gerçekleĢen nüfus desentralizasyonunu pekiĢtirmiĢtir. 20. 
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yüzyılın son çeyreğinde Haliç, Boğaz ve Marmara kıyılarında yeni kültür odakları 

ve politikaları oluĢurken, yeni kamusallık biçimleri, çatıĢmaları, yerel hizmet 

ittifakları, küresel ulaĢım altyapı bağlantıları, tüketim kalıpları, iĢyeri-konut 

bağlantılarıyla önceki dönemlerinden tamamen farklı bir sosyomekânsal oluĢum, 

yapı ortaya çıkmıĢtır. Ġstanbul‘un hızla küresel bir kente dönüĢtüğü bu dönemi yeni 

zamanlar diye adlandırabiliriz. 

Konut alanları yayılırken, kentin ticareti merkezi akslar boyunca yoğunlaĢmaya 

baĢladı (Dökmeci ve diğerleri, 1993; Dökmeci ve Berköz, 1994). BeĢiktaĢ-Levent-

Maslak, Bağdat caddesi gibi akslarla birlikte geliĢen altmerkezlere özellikle son 

dönemde kent çeperindeki kolay ulaĢılabilir büyük ve ucuz araziler üzerinde yeni iĢ 

ve konut alanları eklendi.   

90‘lı yıllara kadar sanayi sektörünün yerel ekonomide lokomotif rol oynadığı kent, 

son 20 yılda kabuk değiĢtirip, ekonomik tabanı sanayiden hizmetler sektörüne doğru 

yapısal bir dönüĢüm süreci geçirdi.  

Örneğin iĢgücü piyasasının sektörel dağılımında, imalat sanayinin toplam yerel 

ekonomi içindeki payının 1980 yılında %34‘ten 2000 yılında %31‘e gerilediğini, 

buna karĢılık hizmetler sektörünün payının aynı dönemde %50‘den %53‘lere 

çıktığını görülür. Bu değiĢim otuz yıl öncesinin Ġstanbul‘unun sorunlarının ve 

önceliklerinin de değiĢtiği anlamına gelir.  

2.2. Tarihi Gelişim Sürecinde Beyoğlu‟nun Sosyal, Mekansal, Ekonomik Yapı 

ve Bileşimindeki Değişim  

 
Şekil 2: Ġstanbul Ġlinde Beyoğlu Ġlçesi‘nin Konumu 

 

Beyoğlu, 1924 yılından itibaren Ġstanbul idari yapısı içinde ilçe olarak yer almıĢtır. 

Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında Beyoğlu ilçesi Merkez, BeĢiktaĢ, 

Kemerburgaz, ġiĢli ve Taksim bucaklarından meydana gelmekteydi. 1930 yılında 

BeĢiktaĢ ilçesinin kurulmasıyla önce BeĢiktaĢ bu ilçeden ayrılmıĢtır. Kemerburgaz 

Bucağı 1936‘da kurulan Eyüp ilçesine dahil edilmiĢ, ġiĢli Bucağı da 1954‘te kurulan 

ġiĢli ilçesine bağlanmıĢtır. Böylece bugünkü ilçe sınırları ortaya çıkmıĢtır. Beyoğlu 
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ilçesini kuzeyden ġiĢli ilçesi, doğudan BeĢiktaĢ ilçesi ve Ġstanbul Boğaz‘ı, güneyden 

Haliç, batıdan Eyüp ilçesi çevrelemektedir.  

Osmanlı Döneminde özellikle 16. yy‘dan sonra Galata‘ daki yabancı elçilikler 

Beyoğlu‘na taĢınmıĢlardır ve bu bölgenin Galatasaray ile Tünel arası yerleĢim alanı 

olarak geliĢmeye baĢladığı görülmüĢtür. (Mantran, 2001) 19. yüzyılda ekonomi, 

yönetim ve ticaretteki tüm değiĢim ve dönüĢümler Beyoğlu ilçesinde Galata‘ da 

yoğunlaĢan ticaretin kuzeydeki yerleĢim alanlarına doğru kaymasını da beraberinde 

getirmiĢtir. Yönetim birimi Altıncı Daire‘nin etkinliği, bununla beraber hizmet 

sektörünün, dolayısıyla ticari birimlerinin de bu çevrede yayılması sonucunu 

doğurmuĢtur. Tünel‘den Taksim yönüne doğru Ġstiklal Caddesi‘nin solunda kalan 

kısımda pasajlar yer almıĢtır. Zamanla nüfusun da artmasıyla ticaret Taksim‘e doğru 

Ġstiklal Caddesi boyunca geliĢme göstermiĢtir. Beyoğlu‘nun tüm ticareti bu cadde 

boyunca sıralanan dükkânlar ve pasajlardan yapılmıĢtır. Bunlar giyim mağazaları, 

kitapçılar, tiyatrolar, kuyumcular, fotoğrafçılar, kıraathanelerin olduğu ticaret 

yapılarıdır. (Tekeli,1987)  

Bu dönemde Beyoğlu, Ġstanbul‘un eğlence merkezi olmasının yanı sıra lüks 

mağazaları ticarethaneleri ve büro binaları ile aynı zamanda bir alıĢveriĢ merkezi de 

olmuĢtur. Özellikle 19. yüzyılın sonlarına doğru iĢ alanındaki uzmanlaĢmanın 

mekâna yansıması Beyoğlu‘nda görülebilmektedir. Bu dönemde Tarihi Yarımada 

daha çok geleneksel çarĢı düzeni hâkim iken modern anlamdaki uzmanlaĢma dıĢ 

dünya ile iliĢkilerin yoğunlaĢtığı Beyoğlu ve Galata bölgesinde daha farklı bir ticari 

yapı görülmüĢ ve burası yine dönemin modern iĢ iliĢkilerinin görüldüğü iĢ alanı 

durumuna gelmiĢtir. Bu dönemde yeni tip iĢ hanları ortaya çıkmıĢ ve bu bölgede 

ticarethaneler, depolama birimleri ve bankalar yer almıĢtır. Bankalar Caddesi‘nin 

oluĢumu bu döneme rastlamaktadır. (Tekeli,1987) 

1863‘te Bankacılar Caddesi‘ne Osmanlı Bankası yerleĢmiĢ daha sonra bazı diğer 

bankalar da burada yer edinmeye baĢlamıĢ ve cadde üzerinde banka birimleri 

yoğunlaĢmıĢtır. 1870‘lerden sonra Ġstanbul‘un pek çok yerinde olduğu gibi 

Beyoğlu‘nda mağazaların ve iĢ hanlarının mimari yapısı, dıĢ görünümü oldukça 

değiĢmiĢtir. Bu dönemde halkın birçok ihtiyacını karĢılayabilecek çeĢitli 

fonksiyonları ve satıĢ birimlerini içinde barındıran bazen çok büyük bloklar Ģeklinde 

inĢa edilmiĢ pasajlar yer almaya baĢlamıĢtır. (Tekeli,1987) 

Osmanlı‘dan Cumhuriyet‘e geçildiğinde Beyoğlu‘nun yerleĢme alanı TeĢvikiye ve 

Maçka‘dan BeĢiktaĢ‘a, ġiĢli ötelerine, Haliç ve Boğaziçi yamaçlarına uzanmıĢtır. Bu 

geliĢme sırasında konutlar yavaĢ yavaĢ iĢ yerlerine dönüĢmüĢtür. (Mantran, 2001)  

Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında ise Beyoğlu ilçesinin kentsel geliĢimini 

etkileyen en önemli olay Haliç çevresi ile Boğaziçi‘nin Prost‘un planında sanayi 

alanı olarak ayrılması olmuĢtur. Bu plan kararı sonucunda 1940‘ların sonlarından 

baĢlayarak bu alanlar fabrika ve iĢyerleri ile dolmuĢtur. 

Cumhuriyet Devri‘nden 1950‘lere kadar yabancılardan ve onlar için çalıĢan 

azınlıklardan boĢalan yerlere, yeni yetiĢen Tür iĢadamları ve Beyoğlu yakasını 

Ģehrin en modern semti bilen aydın Türkler rağbet ediyorlardı. Siname ve tiyatroları, 

lokanta ve pastaneleri, sanat galerileri ve lüks mağazalarıyla hala Ģehrin en seçkin 

semti idi (Dökmeci,1990). 
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1950‘lerden sonra kırsal göç ve hızlı ĢehirleĢme sonucu Ġstanbul‘un aĢırı büyümesi, 

yeni semtlerin geliĢmesi, eğlence tesislerini, ticaretin ve zengin ailelerin bu yeni 

geliĢen modern alt merkezlere dağılımı ve toplumun kültürel değiĢimi Beyoğlu‘na 

olan ilgiyi azalttı. 

Trafiğin tek istikametli oluĢu, trafik tıkanıklığını bir miktar azaltmakla beraber, 

Taksim‘den Tünel‘e ulaĢılabilirliği azalttığı için bu çevrede çöküntü alanı yarattı ve 

eskiden Beyoğlu‘nda görülmeyen ucuz mal satan mağazaların sayısı arttı.  

1980‘lerde bazı lüks mağazaların Ġstiklal Caddesi‘ni terk etmemiĢ olması ve yoğun 

bir trafik aksı üzerinde oluĢu, geçmiĢteki kültürel seviyesinde olmasa bile canlılığını 

muhafaza etmesini sağlamıĢtır. Bununla beraber bu dönemde, pek çok bina boĢ 

durmakta yahut atölye olarak kullanılmaktadır ve 1980‘lerde Beyoğlu‘nda yavaĢ 

yavaĢ çöküntü alanının ilerlediğini görülmektedir (Dökmeci,1990).  

1980‘li yıllarda Beyoğlu ilçesinde her meslek grubuna rastlanmaktadır. Bu dönemde 

Beyoğlu ilçesinin en önemli iki caddesi olan Ġstiklal Caddesi ile TarlabaĢı Caddesi 

ilçe geneli için bahsedilen meslek grupları dağılımında aynı özelliklere sahip olduğu 

görülmektedir. Ġlk yerleĢim döneminden günümüze kadar geçen sürede Ġstanbul‘un 

eğlence, kültür, sanat merkezi olan Ġstiklal Caddesi 1980‘li yıllarda hazır ev eĢyası, 

mobilya, zücaciye, hazır giyim, kumaĢ satıĢlarını içeren perakende ticarete hizmet 

vermiĢtir. (Eldem, 1997) 

1980‘li yıllarda daha çok TarlabaĢı Caddesi‘nin her iki yakasında yer alan endüstri 

ürünleri mamulleri ihracatçıları, her çeĢit zirai makineleri ve her çeĢit makine yedek 

parçaları ile oto yedek parça satıĢ birimlerinin yoğun olarak bulunduğu bölgedir. Bu 

döneme damgasını vuran bankerler ile bankalar, sigortacılar, inĢaatçılar, gümrük 

komisyoncuları, film ve reklam Ģirketleri de bu bölgede yer almıĢtır (Eldem, 1997). 

Taksim meydanının üst kısmında TarlabaĢı – Cumhuriyet Caddesi ile Abdülhak 

Hamit Caddesi arasında kalan bölgede yoğun olarak büro ticareti yer almaktadır. 

Büro fonksiyonundan sonra konut fonksiyonu 2. yoğun fonksiyon olarak yer 

almaktadır (Eldem, 1997). Galatasaray Lisesi‘nden Tünel‘e kadar olan ve Ġstiklal 

Caddesi‘nin doğusunda kalan kısımda ise konsolosluklar ve dini yapılar yoğunluk 

kazanmıĢtır. 

Günümüzde Beyoğlu ilçesinde ticaret ve hizmet fonksiyonu ilçenin geneline yoğun 

olarak yayılmıĢtır. Beyoğlu tarihi yarımadadan sonra geleneksel merkez özelliği 

taĢıyan önemli bir ilçedir. Beyoğlu dağıtıcı hizmetlerin yoğun olduğu bir merkez 

özelliği taĢımaktadır.  

3. Beyoğlu İşyerleri: 1955 ve 2009 Beyoğlu İş Alanı Yapı ve Bileşimi 

Beyoğlu Merkezi ĠĢ Alanı‘nın elli yıl içindeki değiĢim ve dönüĢümünü inceleyen bu 

araĢtırma 1955 Telefon Rehberleri ve 2009 ĠTO sicil kayıtları olan iki önemli veri 

kaynağına dayanmaktadır.  

3.1. 1955 Telefon Rehberi: Beyoğlu İş Alanı Yapı ve Bileşimi 

1955 Telefon Rehberi‘nde Ġstanbul iĢyerlerini içeren 7.401 kayıt yer almaktadır. 

Ġstanbul iĢyerlerini içeren 1955 Telefon Rehberi kayıtlarının %30,57‘si Tarihi 

Yarımada bölgesinde (2.259 kayıt), %28‘i Galata bölgesinde (2.120 kayıt) ve %14‘ü 

(1.018 kayıt) Pera bölgesinde yer almaktadır.   1955 Telefon Rehberi kayıtlarının 
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%3,5‘i ġiĢli – Pangaltı bölgesinde (264 kayıt) bulunmaktadır. Ayrıca Kadıköy ve 

Üsküdar‘da 18 kayıt bulunmaktadır.  

Beyoğlu‘na bakıldığında ise 1955 Telefon Rehberi‘nde Beyoğlu iĢyerlerini içeren 

3.314 kayıt bulunmaktadır. ġekil 3‘de görünen 1955 yılı Beyoğlu Merkezi ĠĢ Alanı 

Merkezi Faaliyetlerin Dağılımı‘na bakıldığında ise  %38,423 ile toptan ve perakende 

ticaret, lokanta ve oteller sektörü iĢyeri peyzajının en önemli elemanı konumundadır. 

Mali kurumlar, Sigorta, TaĢınma mallara ait iĢler faaliyet kolunun da %18,38 ile 

Beyoğlu iĢyeri peyzajında önemli bir yer tuttuğu söylenebilir. Ġmalat faaliyet kolu ile 

Toplum Hizmetleri, Sosyal ve KiĢisel Hizmetler 1955 Beyoğlu iĢyeri peyzajını 

oluĢturan diğer önemli elemanlardır.  

 

 
Şekil 3: 1955 Beyoğlu Merkezi ĠĢ Alanı Ġktisadi Faaliyetlerin % Dağılımı (1955 Telefon 

Rehberi) 

 

 
Şekil 4: 1955 Beyoğlu Merkezi ĠĢ Alanı Ġktisadi Faaliyetlerin Mutlak Sayı Dağılımı (1955 

Telefon Rehberi) 

 

 



KBAM 4. Kentsel ve Bölgesel AraĢtırmalar Sempozyumu 

647 

 

3.1.1 1955 Telefon Rehberi: Beyoğlu Mahalleleri İş Alanı Yapı ve Bileşimi 

1955 Telefon Rehberi verilerinden üretilen Beyoğlu 1955 (Telefon Rehberi) 

ĠĢyerleri Mahalle Analizleri farklı değiĢkenlere ait kategoriler üzerinden 3.314 

kayıtın incelenmesi ile oluĢmuĢtur. 1955 Telefon Rehberi kayıtları T.C. BaĢbakanlık 

Devlet Ġstatistik Enstitüsü, Bilgi ĠĢlem Dairesi Editing ve Kod ġubesi‘nin kullandığı 

Meslek ve Ġktisadi Faaliyet Klasifikasyonu (1990) kodlarına göre kodlanmıĢtır. 

Kayıtlarda toplamda 29 mahalleye ait iĢyeri yer almaktadır. Ġktisadi peyzajın 

genellenebilir katmanına iliĢkin ilk çözümleme 1955 (Telefon Rehberi) Beyoğlu 

mahalleleri ĠĢyerlerinin iktisadi faaliyetlerinin temel olarak beĢ farklı gruba ayrıldığı 

yönündedir. ĠĢyerlerinin oluĢturduğu bu farklı gruplar,  

(a) Mobilya; (b) MĠA Destek Hizmetleri, Perakende Ticaret, KiĢi ve Eğlence 

Hizmetleri; (c) Kamu Ġdaresi ve Mobilya;  (d) Kamu Hizmetleri ve Yabancı 

Kurumlar; (e) MĠA Hizmetleri ve Toptan Ticaret olarak sıralanabilir.  

 

 

Harita 1: Beyoğlu ĠĢyerleri 1955 Genel Ġktisadi Mahalle Profilleri 
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Beyoğlu iĢyerlerinden mobilya sektöründe faaliyet gösteren iĢyerleri Bostan ve 

Bülbül mahallelerinde yer almaktadırlar. MĠA Destek Hizmetleri, Perakende 

Ticaret, KiĢi ve Eğlence Hizmetleri faaliyetlerinin en yüksek temsil edildiği 

mahalleler beklenildiği üzere Ġstiklal Caddesi‘nin sınırlarını çizdiği Asmalı Mescit, 

Camiikebir, Cihangir, Evliya Çelebi, Firuzağa, Katip Mustafa Çelebi, Kuloğlu, 

Çukur, ġehit Muhtar, Hüseyinağa mahalleleridir. Kamu Ġdaresi ve Mobilya sektörü 

ġahkulu, Bedrettin, Hacımimi mahallelerinde, Kamu Hizmetleri ve Yabancı 

Kurumlar sektörü ise GümüĢsuyu, Kalyoncu Kulluğu, Kılıçali PaĢa, PürtelaĢ Hasan 

Efendi, Tomtom, Kocatepe mahallelerinde yer alan iĢyerleridir.  

MĠA Hizmetleri ve Toptan Ticaret sektöründe yer alan iĢyerleri ise Arap Cami, 

Bereketzade, Emekyemez, Halıcıoğlu, KemankeĢ Karamustafa PaĢa, Müeyyedzade, 

Ömer Avni mahallelerinde bulunmaktadırlar. 

3.1. 2009 İTO Kayıtları: Beyoğlu İş Alanı Yapı ve Bileşimi 

 
 

Şekil 7: 2009 Beyoğlu Merkezi ĠĢ Alanı Ġktisadi Faaliyetlerin % Dağılımı (2009 ĠTO 

Kayıtları) 

2009 ĠTO Kayıtlarında Ġstanbul genelinde 294.786 kayıt bulunmaktadır. Beyoğlu‘na 

bakıldığında ise 2009 ĠTO Kayıtları‘nda Beyoğlu iĢyerlerini içeren 13.021 kayıt 

bulunmaktadır. ġekil 3‘de görünen 2009 yılı Beyoğlu Merkezi ĠĢ Alanı Merkezi 

Faaliyetlerin Dağılımı‘na bakıldığında ise  %37,27 ile toptan ve perakende ticaret 

sektörü iĢyeri peyzajının en önemli elemanı konumundadır. Ġmalat faaliyet kolunun 

da %15,95 ile Beyoğlu iĢyeri peyzajında önemli bir yer tuttuğu söylenebilir. 

Mesleki, Bilimsel, Teknik Faaliyetler sektörü ile inĢaat sektörü 2009 Beyoğlu iĢyeri 

peyzajını oluĢturan diğer önemli elemanlardır.  
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Şekil 8: 2009 Beyoğlu Merkezi ĠĢ Alanı Ġktisadi Faaliyetlerin Mutlak Sayı Dağılımı (2009 

ĠTO Kayıtları) 
 

3.2.1 2009 İTO Kayıtları: Beyoğlu Mahalleleri İş Alanı Yapı ve Bileşimi 

2009 ĠTO Kayıtları verilerinden üretilen Beyoğlu 2009 (ĠTO Kayıtları) ĠĢyerleri 

Mahalle Analizleri farklı değiĢkenlere ait kategoriler üzerinden 13.021 kayıtın 

incelenmesi ile oluĢmuĢtur. 2009 ĠTO Kayıtları kayıtları NACE Rev. 1.1 kodlarına 

göre kodlanmıĢtır. Kayıtlarda toplamda 45 mahalleye ait iĢyeri yer almaktadır. 

Ġktisadi peyzajın genellenebilir katmanına iliĢkin ilk çözümleme 2009 (ĠTO 

Kayıtları) Beyoğlu mahalleleri ĠĢyerlerinin iktisadi faaliyetlerinin temel olarak on 

farklı gruba ayrıldığı yönündedir. ĠĢyerlerinin oluĢturduğu bu farklı gruplar,  

(a) Toptan ve Perakende Ticaret, Kiralama; (b) MĠA Hizmetleri, Kültür – Sanat, 

Sağlık; (c) MĠA Hizmetleri, Kültür – Sanat, Sağlık, Perakende Ticaret, Deri Ġmalat, 

Hizmet Faaliyetleri; (d) MĠA Hizmetleri, Kültür – Sanat, Sağlık, Hanehalkı 

Hizmetleri; (e) Madencilik, UlaĢtırma ve Depolama, Tütün Ġmalatı; (f) MĠA 

Hizmetleri, Kültür – Sanat, Sağlık, Madencilik, UlaĢtırma ve Depolama; (g)  

Madencilik, UlaĢtırma ve Depolama; (h) Toptan ve Perakende Ticaret, Kiralama, 

Gıda, Tekstil Ġmalat, ĠnĢaat, Kültür – Sanat, Mobilya, Telekominikasyon; (ı) Gıda, 

Tekstil Ġmalat, ĠnĢaat, Kültür – Sanat, Telekominikasyon, Mobilya, Kağıt, Plastik, 

Makine Ġmalat; (i) Metal, Elektronik Ġmalat, Toptan Ticaret olarak sıralanabilir.  

Beyoğlu iĢyerlerinden Toptan ve Perakende Ticaret, Kiralama sektöründe faaliyet 

gösteren iĢyerleri Kocatepe mahallelesinde yer almaktadırlar. MĠA Hizmetleri, 

Kültür – Sanat, Sağlık faaliyetlerinin en yüksek temsil edildiği mahalleler Evliya 

Çelebi, Çatma Mescit, ġahkulu mahalleleridir. MĠA Hizmetleri, Kültür – Sanat, 

Sağlık, Perakende Ticaret, Deri Ġmalat, Hizmet Faaliyetleri sektörü Cihangir, 

Firuzağa, Kalyoncu Kulluğu, Kamer Hatun,Katip Mustafa Çelebi, Kılıçali PaĢa, 

Tomtom, Çukur, Ġstiklal, ġehit Muhtar mahallelerinde yer alan iĢyerleridir.  

MĠA Hizmetleri, Kültür – Sanat, Sağlık, Hanehalkı Hizmetleri sektöründe yer alan 

iĢyerleri ise Kuloğlu, Hüseyinağa mahallelerinde bulunmaktadırlar.  

Madencilik, UlaĢtırma ve Depolama, Tütün Ġmalatı sektöründe faaliyet gösteren 

iĢyerleri PürtelaĢ Hasan Efendi mahallelesinde yer almaktadırlar. MĠA Hizmetleri, 

Kültür – Sanat, Sağlık, Madencilik, UlaĢtırma ve Depolama faaliyetlerinin en 

yüksek temsil edildiği mahalleler GümüĢsuyu, Ömer Avni mahalleleridir. 
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Madencilik, UlaĢtırma ve Depolama sektörü Hacımimi, KemankeĢ Karamustafa 

PaĢa, Müeyyedzade mahallelerinde yer alan iĢyerleridir. Toptan ve Perakende 

Ticaret, Kiralama, Gıda, Tekstil Ġmalat, ĠnĢaat, Kültür – Sanat, Mobilya, 

Telekominikasyon sektöründe yer alan iĢyerleri ise Bedrettin mahallellesinde 

bulunmaktadırlar.  
 

 

Harita 3: Beyoğlu ĠĢyerleri 2009 Genel Ġktisadi Mahalle Profilleri 
 

Gıda, Tekstil Ġmalat, ĠnĢaat, Kültür – Sanat, Telekominikasyon, Mobilya, Kağıt, 

Plastik, Makine Ġmalat faaliyetlerinin en yüksek temsil edildiği mahalleler Bostan, 

Bülbül, Camiikebir, Fetihtepe, Hacıahmet, Halıcıoğlu, Kadı Mehmet Efendi, 

KaptanpaĢa, Keçeci Piri, Kulaksız, Küçük Piyale, Piri PaĢa, PiyalepaĢa, Sururi 

Mehmet Efendi, Sütlüce, Yahya Kahya, YeniĢehir, Örnektepe mahallelerinde yer 

alan iĢyerleridir. Metal, Elektronik Ġmalat, Toptan Ticaret sektörü Arap Cami, 

Bereketzade, Emekyemez mahallelerinde yer alan iĢyerleridir. 

4.SONUÇ 

Ġstanbul MĠA olgusu içinde Beyoğlu bölgesi, tarihsel süreç içinde geliĢimi ile de 

bağlantılı olarak, kendine özgü bir karaktere ulaĢmaktadır. Beyoğlu‘nda Tünel – 

Taksim arasında gerçek bir ticari, kültür ve eğlence aksı ve mekanı olan aynı 

zamanda metropoliten Ġstanbul‘un Merkezi ĠĢ Alanının odağını oluĢturan köklü ve 
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renkli bir geçmiĢe sahip olan ‗Ġstiklal Caddesi ve yakın çevresi‘ yıllardır süregelen 

dinamizmini korumaktadır (Kubat, 1990).  

1955 Beyoğlu iĢyerleri durumuna bakılacak olursa, Ġstiklal Caddesi ve çevresinde yer 

alan mahalleler perakende ticaretin ve MĠA Destek hizmetlerini ağır bastığı gruplar 

olmuĢlardır. 1955 yılında Karaköy de yer seçen MĠA Hizmetleriyle uğraĢan 

iĢyerlerinin 2009 yılında Pera Bölgesi‘ne kaydığı görülmektedir. 1955 yılında KabataĢ 

bölgesinde MĠA Hizmetleriyle uğraĢan firmalar 2009 yılında da varlığını arttırarak 

sürdürmüĢtür. Buradan çıkartılacak sonuç MĠA faaliyetleriyle ilgilenen firmaların elli 

yıllık bir evrim sürecinde giderek ġiĢli, BeĢiktaĢ aksına kaydığı yönündedir.  

Ġstiklal Caddesi‘nin profiline bakıldığında ise yörünge bağımlılğını koruduğu ve 

Perakende ticaret, kültür sanat, eğlence ve MĠA Hizmetleri ile uğraĢan iĢyerlerinin 

elli yıldır bu caddeden vazgeçemediği ortaya çıkmıĢtır. 
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İstanbul‟da geleneksel kuyumculuk sektöründe yıkımın 
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Öz: Türkiye‟de kuyumculuk üretimi denilince akla ilk olarak İstanbul, Kapalıçarşı ve Hanlar 

Bölgesi gelmektedir. Bu bölge günümüzde geleneksel üretim teknolojilerini kullanan 2000‟den 

fazla zanaatkâr kuyum atölyesine ev sahipliği yapmaktadır. Bu kuyumculuk kümesinin en 

belirgin özelliklerinden biri üretim sürecinin birbirine yakın konumlanmış çok sayıda küçük 

ölçekli atölye arasında başarı ile parçalanmış olmasıdır. Üretim geleneği ile kentsel yaşamın iç 

içe geçtiği bu bölgede bu geleneksel zanaat kolu aynı zamanda tüm özellikleriyle fizik mekânın 

içine sinmiştir. Ne var ki yüzyıllardır buraya kimliğini veren kuyumculuk zanaatı son yirmi yıldır 

ekonomik, toplumsal ve kurumsal dinamiklerin etkisiyle yok olma tehdidi altındadır. Bu yazıda 

uygulanan tek boyutlu kentsel politikanın Kapalıçarşı ve Hanlar Bölgesindeki geleneksel 

kuyumculuk sektörü üzerinde yarattığı ve yaratabileceği yıkıcı etki konu edilmektedir. Sektör 

sosyo-mekânsal kuram bağlamında; bölge, yer, ölçek ve ağ kavramlarının oluşturduğu TPSN-

Çerçevesi içinde çok boyutlu ve eleştirel bir yaklaşımla ele alınmaktadır.   

Anahtar Kelimeler: Kuyumculuk,  İstanbul, Sosyo-mekânsal kuram, İlişkisel yaklaşım 

 

Abstract: The Grand Bazaar and the district of Hans in Istanbul has been the primary centre of 

Turkish jewellery production. This area houses more than 2000 artisanal jewellery producers 

most of which still utilise traditional production technologies. One of the most significant 

features of this jewellery cluster is that the production is vertically disintegrated among a large 

number of small workshops closely located to each other. Furthermore, the traditions of 

jewellery production and urban life are merged and the crafts‟ characteristics have been 

embedded into the built environment. In the past two decades, however, the artisanal production 

has been undermined by economic, social and institutional dynamics. In this paper, we focus on 

the destructive effects of the current unidimensional urban policy on the jewellery sector in the 

Grand Bazaar and the district of Hans. We use the TPSN framework to illustrate territory, 

place, scale and network as mutually constitutive and intertwined dimensions of sociospatial 

relations in this cluster. The paper also provides a critique of the unidimensional urban policy  

pursued by the local government. 

Keywords: Jewellery making, Istanbul, Socio-spatial theory, Relational approach
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1. Giriş  

Ġstanbul, KapalıçarĢı ve Hanlar Bölgesi‘ndeki kuyumculuk üretim geleneğinin 

Bizans dönemine kadar dayandırılan bir tarihi vardır. Bu bölge günümüzde 

geleneksel üretim teknolojilerini kullanan 2000‘den fazla zanaatkâr kuyum 

atölyesine ev sahipliği yapmaktadır. Üretim ve satıĢın bir arada bulunduğu bu 

kuyumculuk kümesinin en belirgin özelliklerinden biri, bölgenin mekânsal 

hücrelerini oluĢturan çok sayıda küçük ölçekli atölyenin sosyo-mekânsal bir ağ 

içinde üretim yapmalarıdır.  

KapalıçarĢı ve Hanlar bölgesindeki geleneksel kuyumculuk üretimi bir süredir, 

1990‘lardan bu yana, varlığını tehdit altında görmektedir. Bölgedeki zanaatkâr, bir 

taraftan kitle üretimi yapan firmaların giderek daralttığı piyasa içerisinde ustasından 

öğrendiği geleneği devam ettirme/yenilikçi olma ikilemini yaĢarken, diğer taraftan 

genç kuĢağın kuyumculuk zanaatına olan ilgisinin azalması sonucu bir 

sürdürülebilirlik sorunu ile karĢı karĢıyadır. Bununla birlikte kuyumculuk üzerine 

mesleki eğitim veren kurumların sayısının son yıllarda artıĢ göstermesine karĢın, 

izlenen müfredatın mesleğin gerçekleri ile tam olarak bağdaĢmaması da 

uygulamadan kopuk bir kuĢağın yetiĢmesi riskini beraberinde getirmektedir. Ne var 

ki buradaki zanaat kolu, sadece bu içsel dinamiklere bağlı ortaya çıkan sorunlarla 

değil, aynı zamanda yerel yönetimin belirsizlik yaratan uygulamalarıyla da 

mücadele etmek durumdadır. 

Yerel yönetimin bölgede tedirginlik yaratan tavrının ardında geleneksel üretime ve 

üretimle mekân arasındaki etkileĢime bakıĢ açısı yatmaktadır. Temel amaç 

kuyumculuk üretiminin Tarihi Yarımada‘dan tasfiye edilmesidir (Evren, 2012). Bu 

amaç doğrultusunda atılan ilk adım Ġstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kurulu‘nun 1995 yılında aldığı karardır. Bu karar ile bölgedeki atölyelerin 

çalıĢma ruhsatlarının yenilenmemesi ve yeni ruhsat verilmemesi öngörülmüĢ, ilgili 

yerel yönetimler de bu çerçevede iĢlem yapmıĢlardır. Kuyumculuk üretiminin Tarihi 

Yarımada‘dan çıkartılması yönünde koruma kurulunun aldığı kararlar, son on yılda 

bu bölge için Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi‘nce hazırlanan 2005 ve 2011 tarihli 

koruma amaçlı nazım imar planlarına da yansıtılmıĢtır. Bu doğrultuda kuyumculuk 

imalatının çevreye zararlı alt sektörü olan ramatçıların Yenibosna‘da yapılmıĢ olan 

Kuyumcukent‘e taĢınması öngörülmektedir. 

Verilen bu desantralizasyon kararı, her ne kadar sektörün sadece belirli bir alt 

kolunu hedefliyor gözükse de, Fatih Ġlçesi‘ndeki kuyumculuk atölyelerine hala –

ayrım gözetmeksizin- iĢletme ruhsatlarının verilmiyor olması, yerel yönetimin 

sektörle ve bu bölgeyle ilgili tasavvurlarının tam olarak açıklığa kavuĢmadığına 

iĢaret etmektedir. Kaldı ki yine Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi‘nce 2011 yılında 

yapılan Tarihi Yarımada Alan Yönetimi Planı‘nın öngörüleri bu bölgede 

kuyumculuk zanaatının varlığını destekleyen bir çerçeve çizmektedir (ĠBB 2011)
i
.  

KapalıçarĢı ve Hanlar bölgesindeki geleneksel kuyumculuk üretiminin varlığını 

tehdit eden bu geliĢmeler kısmen sektördeki yapısal değiĢimden, kısmen devletin 

kültür politikalarından, kısmen de –özellikle son dönemde- tek boyutlu kentsel 

politikalardan; yerel yönetimin konuya yaklaĢımındaki indirgemeci tutumundan 

kaynaklanmaktadır. Oysa geleneksel üretim mekânıyla, zanaatkârıyla, iĢbölümüyle 

ve yaĢam biçimiyle bir sosyo-mekânsal iliĢkiler bütünüdür, bir kültür mirasıdır. 
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Üretimdeki iĢbölümü ve bağlantılı tüm toplumsal iliĢkiler, bu kültür mirasının 

mekânla etkileĢimi bağlamında var olabilmektedir. Dolayısıyla, bu üretimin ve 

zanaatkârın var olma sorunu yalnızca bir kümenin ekonomik konjonktüre ve kentsel 

dinamiklere ayak uyduramamasına indirgenemez. Zanaatkârın yer seçimine iliĢkin 

planlama kararları tek boyutlu fizik mekân kararları olarak değil çok boyutlu sosyo-

mekânsal kararlar olarak ele alınmalıdır. Geleneksel üretimin kent mekânındaki 

konumuna iliĢkin belirsizlikler yalnızca bir yer seçimi meselesi değildir; bu üretim 

biçiminin tüm iliĢkiler ağında yaratılan bir belirsizliktir.  

Planlama pratiğiyle ilgili yazında sorunların çok boyutlu özelliğini görme 

gereğinden sık sık söz edilse de çok boyutlu bir yaklaĢımın geliĢtirilebilmesi için 

gerekli kuramsal altyapının eksik olduğuna da iĢaret edilmektedir. Bu eksikliği 

gidermek amacıyla Bob Jessop, Neil Brenner ve Martin Jones (2008), sosyo-

mekânsal iliĢkilerin çözümlenmesi için bir kavramsal çerçeve inĢa etmek üzere dört 

kavram üzerinde durmaktadırlar: bölge (territory), yer (place), ölçek (scale) ve ağ 

(network). Bulgulamacı (heuristic) bir bakıĢ açısı olarak nitelendirdikleri bu 

kavramsal çerçeveyi kısaca TPSN-Çerçevesi olarak adlandırmaktadırlar. TPSN-

çerçevesini oluĢturan kavramlar iki yönden, (a) sosyo-mekansal yapılanmanın temel 

nitelikleri; (b) sosyo-mekansal iliĢkilerin örüntüsü açısından tanımlanmaktadır.   

Bölge kavramı Jessop vd. (2008) tarafından, sosyo-mekânsal iliĢkinin yapısal 

öğelerinden biri olarak ele alınmaktadır. Bir alana bölge niteliğini kazandıran öğeler 

mekânın bölünmüĢlüğü, sınırlayıcı öğelerin varlığı, içeri ve dıĢarı kavramlarının 

olmasıdır. Fiziksel niteliklerinin yanı sıra bölge aynı zamanda bir egemenlik alanı 

olarak da algılanmaktadır. Bu çerçevede bölge kavramı aktörler, güç iliĢkileri ve 

mücadele gibi kavramlar ile birlikte anlam kazanır. Bir bölgeyi oluĢturan sosyo-

mekânsal iliĢkiler örüntüsü ise içerisi/dıĢarısı ayrımının kurgusunda yatar. Yer 

kavramının yapısal nitelikleri sosyo-mekânsal yapıdaki fiziksel yakınlık, mekâna 

gömülülük ve alansal farklılaĢma olarak tanımlanır. ‗Yer‘in sosyo-mekânsal iliĢkiler 

örüntüsü kapsamında iĢbölümünün mekânsal boyutu, toplumsal iliĢkilerdeki dikey 

ve yatay farklılaĢmalar ifade edilir. Mekân, o coğrafyaya özgü özdeksel biçimler, 

kültürel anlamlar, kapitalist ekonomi içindeki çıkarlar ve siyasal erk doğrultusunda 

bir ‗yer‘ haline gelir. Ölçek, sosyo-mekânsal yapıdaki dikey kademelenme niteliğini 

ifade eder. Toplumsal iliĢkiler örüntüsü açısından, üretimdeki iĢbölümü içinde dikey 

farklılaĢmalar, baskın (dominant), çekirdek (nodal) ve çeper (marjinal) gibi 

konumlar olup olmadığıyla ilgilidir. Ağ kavramı ise sosyo-mekânsal iliĢkinin 

yapısındaki karĢılıklı bağlılaĢma, karĢılıklı bağımlılık niteliklerini ifade eder. Bu 

karĢılıklı bağımlılıkların bir kısmı ticari niteliklidir, faydalarının kuruĢlandırılması 

mümkündür; bir kısmının ise ekonomik karĢılığının ölçülmesi olanaksızdır. 

ĠliĢkilerin örüntüsü açısından, topolojik ağlar içindeki düğüm noktalarının sosyal 

iliĢkiler açısından farklılaĢması; düğüm noktalarının bağlantısallık (connectivity) 

derecesiyle ilgilidir (Jessop vd., 2008). 

Jessop vb., bu bakıĢ açısının tek-boyutlu yaklaĢımların doğurduğu sorunları 

gideremeyeceği, ancak tek-boyutluluk olgusuyla yüzleĢmede bir ilk adım olacağı 

kanısındadırlar. Öte yandan, Pierce vd. (2011) sosyo-mekânsal kuramın, farklı 

boyutlar arasındaki iliĢkileri açıklamakta zayıf kaldığına iĢaret etmekte; ancak yine 

de yer, sosyal ağ ve politika arasındaki bağlantıları anlamak için bunların her birinin 

doğurduğu çatıĢmanın ayrı ayrı çözümlenmesini önermektedirler. Bu bildiride 
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Jessop ve diğerlerinin getirdiği bu kavramsal çerçeve içerisinde KapalıçarĢı ve 

Hanlar bölgesindeki üretimin ve içinde olduğu yıkım sürecinin sosyo-mekânsal 

boyutlarını betimlemeye çalıĢıyor ve tek-boyutlu kentsel politikalara eleĢtirel 

yaklaĢımın bir uygulamasını yapmayı deniyoruz. KapalıçarĢı ve Hanlar bölgesindeki 

geleneksel kuyum üretimindeki sosyo-mekansal iliĢkileri anlamak, bu iliĢkilerin 

farklı boyutlarının geleneksel üretici (zanaatkar) için ne anlam taĢıdığını ortaya 

koymak üzere bir kalitatif araĢtırma yapılmıĢtır. Bu kapsamda, kuyumculuk 

zanaatının farklı kollarında yer alan üreticilerle 2009-2013 yılları arasında toplam 75 

adet görüĢme yürütülmüĢtür. Her görüĢme açık uçlu sorulardan oluĢan yarı 

yapılandırılmıĢ derinlemesine görüĢme Ģeklinde tasarlanmıĢ ve en az 40 dakika 

sürmüĢtür. KapalıçarĢı ve Hanlar bölgesinde yaptığımız derinlemesine 

görüĢmelerde, TPSN çerçevesindeki bu sınıflamayla uyumlu olarak yapısal 

nitelikler ve iliĢki örüntüleri üzerinde durulmuĢtur 

2. Zanaatkârın Gözünden Kapalıçarşı ve Hanlar Bölgesinde Sosyo-Mekânsal 

İlişkilerin Dört Boyutu 

Ġstanbul‘daki zanaatkâr açısından geleneksel kuyum üretiminin bölgesi 

Nuruosmaniye‘dir. Nuruosmaniye Camisi bölgenin ayırt edici yapısıdır. 

KapalıçarĢı‘dan Dörtyol ağzına kadar olan cadde ve çevresi bölgenin içi olarak 

tanımlanmaktadır. Üretim ağırlıklı olarak, KapalıçarĢı‘nın Nuruosmaniye kapısı 

merkez kabul edildiğinde, bu noktadan yaklaĢık 350-400 metre yarıçaplı bir daire 

içinde kalan yaklaĢık 40 hektarlık bir bölge içinde yoğunlaĢmıĢtır. Bab-ı Ali Caddesi 

bölgenin sınırlarından birini oluĢturmakta, bu caddede Nuruosmaniye bitip 

Cağaloğlu baĢlamaktadır. Bölgenin bir diğer sınırı Divanyolu‘dur. Zanaatkârın bu 

sınırla ilgili algılaması, bölge algısının sosyo-mekânsal iliĢkilerin ne denli güçlü bir 

boyutu olduğunu göstermektedir. Her ne kadar bu caddenin güneyinde de yer yer 

kuyum atölyelerine rastlansa da, Divanyolu‘nun güneyinde kalan yapı adaları 

kuyumculuk sektörünün yer seçim tercihleri bakımından psikolojik bir eĢik olarak 

algılanmaktadır. Tarihi Yarımada‘nın bu kısmı topoğrafik özellikler bakımından 

KapalıçarĢı ve çevresinden farklılaĢmakta, çalıĢma saatleri bitiminde canlılığını 

görece daha erken saatlerde kaybederek ıssızlaĢmakta ve sektör çalıĢanlarının deyiĢi 

ile güvenlik açısından ―savunmasız‖ bir hale bürünmektedir.  

Kuyumculuğun odağı KapalıçarĢı çevresidir. Ancak Çuhacı Han kuyumculuğun asıl 

merkezi olarak kabul edilmektedir. Kuyumculuk ustalarının deyiĢiyle Çuhacı Han 

―bir okuldur‖, ―hayat üniversitesidir‖. Bugünün kuyumcu ustalarının çıraklıktan 

baĢlayarak yetiĢtiği, hem mesleği hem yaĢam kültürünü öğrendikleri yerdir. Bir 

baĢka deyiĢle, bilginin, kültürün kaynağıdır. Bu özelliğiyle Çuhacı Han, Tarihi 

Yarımada‘daki kuyumculuğun yer boyutuna iyi bir örnek oluĢturmaktadır: Bu 

mekân için tanımlanan kimlik mekâna gömülü bir özelliktir. Zanaatkârın yaĢamının 

önemli bir bölümü tüm yönleriyle burada geçer, çalıĢma ve aile yaĢamları mekânla 

bütünleĢir. Usta, kalfasının hem patronu, hem amcası, hem de nikâh Ģahididir. 

Burası aynı zamanda bir hoĢgörü ve uzlaĢma mekânıdır. Hafta sonları kilise 

korosunda birlikte Ģarkı söylenir, Ramazan ayında avluda kurulan iftar sofrasında 

beraber yemek yenir, yeni yılın ilk günü bereket getirmesi için hep birlikte atölye 

içinde nar kırılır.  

Bölge içindeki bir baĢka odak, sosyo-mekânsal iliĢkilerin bir baĢka düğüm noktası, 

Zincirli Han‘dır. Burada kuyumcuların yanı sıra halıcılar ve antikacılar da yer alır. 
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Bölgenin esnafının gözünde Zincirli Han ―elit‖ bir yerdir; çünkü hem daha yüksek 

bir alıĢveriĢ kapasitesi vardır, hem de satıcı ve müĢteri profili yüksektir. Zincirli 

Han‘a gelen müĢteriler kaliteli iĢçilikten, antikadan anlayan kiĢilerdir. Onlara hizmet 

veren esnaf ve zanaatkâr da ince iĢçilik, kültürel değerler gibi konularda en 

donanımlı esnaftır. Zincirli Han‘daki esnaf ile müĢterisi kuĢaklar boyunca inĢa 

edilmiĢ bir iliĢkiler ağı içinde buluĢurlar.  Aynı aileden üç kuĢağın bireyleri -

anneanne, kız ve torun- birlikte gelir ve aile kuyumcusundan alıĢveriĢ yaparlar.  

TPSN-çerçevesi içinde bakıldığında, Zincirli Han geleneksel kuyumculuk 

sektöründeki sosyo-mekânsal iliĢkilerin hem yer hem de ölçek boyutundaki 

farklılaĢmasının bir odağıdır. Tüm bu özellikleriyle aynı zamanda kentin kültürel 

belleğinin önemli bir parçasını oluĢturur.  
 

Şekil 1. Zanaat Çekirdeği 

 
Kaynak:  Ökten ve Evren (2013) 
 

Büyük Yeni Han, tıpkı bölgedeki diğer hanlar gibi, geleneksel kuyumculuk 

sektöründe güven ve ticari kazancın coğrafi yakınlık ile dengelendiği noktada inĢa 

edilen üretim ağları için iyi bir örnektir. Büyük Yeni Han son on yılda önemli 

ölçüde kan kaybetmiĢ olsa da, hala Ġstanbul‘da gümüĢ iĢçiliğinin en önemli 

merkezlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Üretim, çok sayıda uzmanlaĢmıĢ 

küçük atölye arasında baĢarı ile parçalanmıĢtır. Burada yer seçmiĢ ―mektepli ama 
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bizden‖ mücevher tasarımcısı, çapraz atölyedeki alaylı ustaya (sadekara) çizmiĢ 

olduğu tasarımları güvenle teslim eder. Usta ürünün iskeletini hazırlar, tasarım 

özelliklerinin gerektirdiği Ģekilde, yürüme mesafesindeki bir mıhlama veya mine 

atölyesine gönderir. Daha sonra ürün yukarı kattaki cilacıda son Ģeklini alır. Fiziksel 

açıdan oldukça dar bir coğrafyada kurulan bu sosyo-mekânsal ağ aslında KapalıçarĢı 

ve Hanlar bölgesinde kurulan çok daha karmaĢık ve birbirinin içine geçmiĢ bir 

yapının, bir zanaat çekirdeğinin basit bir modeli niteliğindedir (ġekil 1). 

3. Zanaatkârın Gözünden Yıkım 

1980‘li yıllara dek KapalıçarĢı ve Hanlar bölgesi kuyumculuk sektörünün tüm 

sosyo-mekânsal iliĢkilerinin alanı olmuĢtur. Ancak bu bölgedeki geleneksel üretimin 

mekânla olan iliĢkisi ve etkileĢimi, yukarıda değindiğimiz kentsel politikaların yanı 

sıra, ülkedeki sosyal, kültürel, ekonomik ve mesleki örgütleme alanlarında son otuz 

yıldır izlenen politikaların da etkisiyle önemli ölçüde değiĢime uğramıĢtır.  

Bu çerçevede 1983 sonrasının neo-liberal politikaları KapalıçarĢı ve Hanlar 

bölgesinin yer, ölçek ve ağ özelliklerine önemli bir darbe indirmiĢtir. Bu dönemde 

sektördeki iĢ hacmi geniĢlemiĢ, hem de bölgedeki üretimin içinden farklı ölçekte ve 

farklı nitelikte üretim yapan ikinci bir küme, üretim teknolojisindeki değiĢimlere 

ayak uydurabilen görece büyük ölçekte, düĢük kalitede seri üretim ve ihracat yapan 

firmalar doğmuĢtur. Bu firmaların güçlenmesiyle birlikte bölgedeki iĢbölümünün 

niteliği, üretim aĢamalarındaki kademelenme ve üretimin coğrafyası değiĢmiĢtir. 

Büyük firmalar bir taraftan kuyum ürünlerini çok daha geniĢ kitlelerin satın 

alabileceği bir meta haline getirerek sektörün büyümesinde önemli bir rol oynarken 

aynı zamanda el iĢçiliğine dayalı üretim yapan zanaatkârın pazar payını 

daraltmıĢlardır. Özellikle 1990ların ikinci yarısında dönemin büyük ölçekli 

firmalarının konsinye
ii
 mal vererek piyasayı etkin bir biçimde yönlendirmesi çok 

sayıda tecrübeli ve nitelikli iĢgücünün bu firmaların üretim bantlarında istihdam 

edilmesi sonucunu doğurarak bir yönüyle yerel emek piyasasını vasıfsızlaĢtırmıĢtır 

(Evren, 2011). Öte yandan, tüketim profilindeki değiĢmeyle de bağlantılı olan 

üretim organizasyonu bölgenin sınırlarının değiĢmesine neden olmuĢtur. Daha doğru 

bir deyiĢle, KapalıçarĢı ve Hanlar bölgesi dıĢında, GedikpaĢa ve Sultanahmet‘te 

saçaklanmalar ortaya çıkmıĢtır. Yeni alanlara kayanlar daha çok seri üretim yapan 

firmaların verdiği fason iĢleri yapan atölyeler olmuĢtur. Böylece üretim içindeki 

iĢbölümü açısından hem yatay hem dikey farklılaĢmalar, coğrafi açıdan üretimin 

bölgeleri arasında bir ölçek farkı, dikey farklılaĢma ortaya çıkmıĢtır. KapalıçarĢı ve 

Hanlar bölgesi içindeki mekânlar geleneksel üretim ağlarının yeri olmayı 

sürdürürken Sultanahmet, GedikpaĢa ve daha sonra Merter, Kuyumcukent ve 

Bağcılar yeni üretim ağlarının yerleri haline gelmiĢtir. 

KapalıçarĢı ve Hanlar bölgesindeki sosyo-mekânsal iliĢkiler ekonomi dıĢı 

politikalardan da çeĢitli biçimlerde etkilenmiĢtir. Sosyal ve kültürel politikalar bir 

yandan geleneksel üretimi besleyen etnik-kültürel ağları zayıflatmıĢtır, bir yandan da 

farklı kültür kümeleri arasındaki bağlantısallık derecesini düĢürmüĢtür. Öyle ki, 

Ġstanbul dıĢından göçle gelerek sektöre giren ―dıĢarlıklı‖ kuyum ustaları, kendi 

üretici ağlarını etnik önceliklere göre yeniden inĢa ederek piyasadaki egemenlik 

alanlarını geniĢletmiĢlerdir. Bu süreç, zaten 1950lerde ve 70lerde yaĢanan toplumsal 

hareketler nedeniyle belirgin bir biçimde kan kaybetmiĢ olan azınlık kuyum 

zanaatkârının piyasada var olma koĢullarını giderek daha da zorlaĢtırmaktadır. 
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Sektördeki bilinen bağlantısallığın zayıflaması, farklı değerlere dayanan sosyal-

ekonomik ağların egemen olması bu iliĢkilerin mekânlarının anlamını da 

etkilemiĢtir. Bölge, genel olarak, sektördeki herkes için hala güvenli bir bölgedir. 

Ancak etnik azınlıktan bir usta için eskiden bir kale olan han bugün yalnızca altı 

metrekarelik atölyesinden ibaret bir sığınaktır. Eskiden dört beĢ çırak çalıĢtırdığı 

atölyesi artık kimseyi istihdam etmesine olanak vermeyen bir kaynaktır.  

Bölgede değiĢime yol açan bir üçüncü politika alanı ise meslekteki kurumsal 

yapılanmayla ilgilidir. 2005 yılında 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek 

KuruluĢları Kanunu‘nda yapılan değiĢiklik ile aynı meslekten iki odaya birden kayıt 

olabilmek artık mümkün değildir. 2012 yılında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu‘nda 

yapılan değiĢiklerle ise, tek kiĢi ile limited Ģirket kurabilmenin önü açılmıĢtır. Tüm 

bu kurumsal düzenlemeler, bölgedeki zanaatkârı Ġstanbul Kuyumcular Odası (ĠKO) 

ile Ġstanbul Ticaret Odası (ĠTO) arasında bir tercih yapmak durumunda bırakmıĢtır. 

Bu süreçte, ĠKO‘nun üye sayısı 2005 yılında yaklaĢık 8000 civarındayken, 2013 yılı 

ortalarında yaklaĢık 3000 üyeye düĢmüĢtür. 

Bu güne kadar Ģahıs Ģirketi olarak faaliyet gösteren bir zanaatkârın limited Ģirket 

kurarak ĠTO‘ya üye olması, ona çeĢitli ihracat teĢviklerinden faydalanabilmek için 

gerekli statüyü kazandırmaktadır. ĠKO üyesi olmak ise, odanın küçük üreticiye 

sunduğu desteklerden doğrudan yararlanabilmek anlamına gelmektedir. Ġstanbul 

Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ĠSTESOB) üyesi olarak 40 yıla yakın bir 

süredir Ġstanbul‘da sektörün en önemli sesi olarak faaliyet gösteren ĠKO, baĢta 

sektör mensupları arasında iletiĢimin sağlanması ve fuar organizasyonu olmak üzere, 

meslek içi eğitim (altın takı ve mücevher satıĢ pazarlama eğitimi, mücevher 

mağazacılığı, mücevher toptan satıĢ eğitimi, uluslararası pırlanta uzmanlık eğitimi 

vb.) ve ithalat-ihracat konularında danıĢmanlık gibi çeĢitli hizmetleri sunmaktadır. 

Tüm bunlara ek olarak ĠKO, bünyesinde faaliyet gösteren pırlanta laboratuvarı ve 

2008 yılında yetkili ayarevi statüsüne kavuĢan birimleri ile sektörde önemli bir 

boĢluğu baĢarıyla doldurmaktadır. ĠKO‘nun gelirinin azalması, odanın bölgedeki 

esnafa sunduğu bu desteğin devamlılığını riske atmaktadır. Bunun ötesinde, 

ĠKO‘nun önemli iĢlevlerinden birisi de mesleki yeterliliklerin denetlenmesi ve 

ustalık belgelerinin verilmesidir (Yılmaz, 2009). Oysa bu konu ĠTO‘nun 

gündeminde yer almamaktadır. Dolayısıyla, bu meslek örgütlerinin üye sayılarının 

ĠTO lehine değiĢmesi salt bir üye sorunu olmaktan öte, bu zanaatın sürdürülebilirliği 

sorunu niteliği taĢımaktadır. TPSN-çerçevesi açısından bu durumu bir zanaatkârlar 

kulübü olan ĠKO‘nun egemenlik alanının daraltılması olarak okumak mümkündür. 

Üye sayısının yarısından fazlasını yitiren bir esnaf odasının siyasi otorite 

karĢısındaki etkinliği zayıflamıĢtır. Diğer bir deyiĢle bölge, baĢka öncelikleri olan 

aktörlerin iktidar alanı olma tehdidi ile karĢı karĢıya gelmiĢtir. 

4. Sonuç: Yıkıma Karşı Çok-Boyutlu Yaklaşım Arayışı 

Ġstanbul‘un kimliğinin temel taĢlarından birisi bu kentin kalbinde yer alan geleneksel 

üretimdir; birer kültür mirası niteliğindeki ustalıklardır. Ustalık geleneklerle inĢa 

edilir ve sürdürülür. Tekrarlar, güven, titizlik, adanmıĢlık, iĢine saygı ve iĢinden 

gurur duymak bir zanaatkârı gerçek bir usta yapan niteliklerdir. Bu nitelikler 

zamanın içinden sosyo-mekânsal iliĢkilerle damıtılarak elde edilir. O nedenledir ki, 

kentsel politikalar üretilirken kentin kültür mirası niteliğindeki geleneksel üretime 

ve onun mekânına çok boyutlu bir yaklaĢımı kurgulamak gerekmektedir. 
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Kentsel politikalarda/uygulamalarda çok-boyutlu bir yaklaĢım arayıĢına örnek 

olarak, ―Ġstanbul‘da Tarihi Kent Merkezinin Somut Olmayan Kültür Mirasıyla 

Birlikte Sürdürülmesi Ġçin Bir Öneri‖ olarak geliĢtirilmiĢ olan Kuyumculuk 

Mahallesi modeli üzerinde durmak yararlı olabilir
iii

. Bu modelde kuyumculuk 

sektöründeki küçük üreticilerin yoğunlaĢtığı bölge Kuyumculuk Mahallesi adıyla ele 

alınıp; çok yönlü bir kentsel canlandırma için buradaki sosyal sermaye üzerinden, 

çarĢı dayanıĢmasının ve iĢbirliğinin yolları aranmaktadır. Bir baĢka deyiĢle, 

KapalıçarĢı ve Hanlar bölgesinin kimliğinin pekiĢtirilmesi, bölgenin yapısal ve 

sosyo-mekânsal iliĢkiler örüntüsünün güçlendirilmesi için öneriler getirilmektedir.   

Bölgenin kimliğini inĢa etmiĢ kuyumculuk zanaatının kendi faaliyet alanını ve 

mekânını, tabandan gelen katılımcı bir anlayıĢla nasıl canlandırabileceği konusunun 

tartıĢıldığı modelde, söz konusu alandaki esnafın yapı, ada veya bölge ölçeğinde 

çeĢitli düzlemlerde örgütlenerek koruma, canlandırma ve geliĢme projelerinin 

insiyatifini üstlenmesine uygun bir ortam hazırlamak için neler yapılabileceği 

tartıĢılmaktadır. Böylece geleneksel üretimin yer ve ağ boyutlarının yeni bir 

kurumsal yapılanmayla canlandırılması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda bölgede 

dayanıĢma ve iĢbirliğini yönetecek STK niteliğinde bir iĢlemci kurum -Kuyumculuk 

Mahallesi Vakfı- öneri olarak sunulmuĢ ve tabandan gelen canlandırma 

politikalarının kapsamlı olması ve bölgede sosyal ve ekonomik geliĢmeye öncelik 

verilmesi öngörülmüĢtür. Bu doğrultuda Kuyumculuk Mahallesi‘nde sürdürerek 

canlandırma stratejilerinin yönetileceği, aynı zamanda eğitim, kültür ve sanat 

etkinliklerinin gerçekleĢtirileceği çok amaçlı bir merkez de -Kuyumculuk Tasarım, 

AraĢtırma ve Kültür Merkezi- önerilmiĢtir. Yer ve ağ boyutlarına yönelik bu 

önerilerin yanı sıra bölgedeki dikey farklılaĢmadaki sorunları hafifletmek amacıyla 

GeniĢletilmiĢ Hak Sahipliği kavramı getirilerek bu model kapsamında tartıĢmaya 

açılmıĢtır. Bu kavram, kiracı konumundaki zanaatkârın da bölgedeki projelerde söz 

sahibi olmasına olanak tanıyan bir düzenlemeyi ifade etmektedir. Bu düzenleme ile 

bir yandan canlandırma modelinin tabandan ivmeli kimliği güçlendirilirken, diğer 

yandan canlandırma sürecinin etkisiyle bölgede yaĢanabilecek olası bir 

soylulaĢtırma dalgasından kiracı zanaatkârın etkilenme riski azaltılması 

amaçlanmaktadır.  

KapalıçarĢı ve çevresi, birbirinden çok farklı motiflerin eĢsiz bir uyum içinde özgün 

bir desen oluĢturduğu bir bütündür. Burada toplumsal, ekonomik ve fiziksel 

öznitelikler birbirini tamamlar. Kuyumculuk ustası için varoluĢunun tüm boyutları 

bu bölgeye içkindir. KapalıçarĢı ve çevresindeki ‗farklılıklarla birlikte var olma‘ 

kültürünün, bölgenin çağları aĢabilmiĢ iç dinamiklerinin çok-boyutlu bir planlama 

anlayıĢıyla kucaklanması, Ġstanbul‘un baĢka yerlerine de ıĢık tutacak bir örnek 

olabilir. 
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Notlar: 

i Yönetim Planı Raporu‘nun özellikle IIH3 ve IIH7 kodlu hedefleri somut ve somut olmayan 

kültür mirasının birlikte korunmasına ve küçük üretim geleneğinin güçlendirilerek 

sürdürülmesine iĢaret etmektedir.  

ii Konsinye mal vermek, kuyumculuk sektöründe büyük ölçekli üreticilerin iĢledikleri ürünleri 

perakende ve toptancı firmalara borç olarak vermesi anlamına gelmektedir. Firmalar arasında 

güvene dayalı geliĢen bu iliĢkide, perakendeci ve toptancı firmalar üretici firmalara olan 

borçlarını konsinye aldıkları ürünlerin satıĢından sonra kapatmaktadırlar. 

iii Bu modelin kaynağını oluĢturan metin 2012 yılında MSGSÜ Mimarlık Fakültesi tarafından 

düzenlenen Ġstanbul‘un Geleceği Ġçin Alternatif Öneriler yarıĢmasında akademisyen 

kategorisinde eĢdeğer ödül almıĢtır (Ökten ve Evren, 2012). Yazarlar tarafından kaleme 

alınan proje raporu ve paftaların hazırlanmasının her aĢamasında bölgede zanaatkâr, aktif 

yönetici ve tasarımcılardan oluĢan (Aslı Kıyak Ġngin, Elif Müftüler, Halit Kandemir, Hraç 

Arslanyan, Özlem Tuna ve proje asistanı ġeyma AvutmuĢlu) yarıĢma ekibine danıĢılmıĢtır. 
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Yerelleşme Sürecinde Katılımlı Pratiklerden Çıkarılan 

Dersler: Katılımcı Demokraside Yerel Yönetim ve STK 

İşbirliği Projesi Örneği 
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Öz: Bu çalışmanın amacı katılımlı süreçlere ilişkin pratikten dersler çıkararak, gelecekte 

tasarlanacak katılımlı süreçlere yerelin bilgisi ile yol göstermektir. Bu amaç doğrultusunda, 

katılımlı pratiklere ilişkin rehber oluşturacak nitelikte bir girişim olan ve Türkiye‟nin farklı 

bağlamsal özelliklerine sahip 5 yerelinin ortaklığı ile yürütülen “Katılımcı Demokrasi‟de 

Yerel Yönetim ve STK İşbirliği Projesi” örnek proje olarak seçilmiştir. Çalışma kapsamında 

projenin katılımcıları ile yapılan görüşmeler birincil kaynak, proje sürecinde ve sonrasında 

üretilen raporlar ise ikincil kaynak olarak kullanılmıştır. Sonuç olarak aynı projenin ortağı 

olarak, yerel yönetimde katılımcı yönetim yapıları oluşturma hedefine yönelen yerellerin 

katılımlı süreçlerinin ve süreç çıktılarının farklılaştığı görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Yerelleşme, katılım, katılımcı demokraside yerel yönetim ve STK işbirliği 

projesi, bağlamsal farklılıklar. 

 

Abstract: The aim of this study is to draw lessons from practice for participatory processes 

designed in the future to show the way with the knowledge of the local.  For this reason, Local 

Government and NGO Cooperation in Participatory Project has been selected as case since it 

is an initiative which has properties to be guide for the further participatory practices. This 

study found out that the participatory processes of contextually different localities, which 

were part of the case project and so had common aim as building participatory management 

structure in local government, and their outcomes reveal significant differences.   

Keywords: Localization, participation, local government and NGO cooperation in 

participatory democracy project, contextual differences. 

                                                 
1 Yard. Doç. Dr., Atatürk Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Şehir ve Bölge 

Planlama Bölümü, Erzurum: nkulozu@atauni.edu.tr 
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1. GiriĢ 

Bu çalıĢmanın amacı, 2000‘li yıllar Türkiye‘sinde merkezi yönetimin kentsel 

mekâna aĢırı müdahaleci tavrı ve bu yönde geliĢtirdiği araçlarla çeliĢen, ancak 

yerelleĢme sürecinin önemli bir aracı ve amacı olan katılımlı süreçlere iliĢkin 

pratikten dersler çıkarmak ve bu yolla gelecekte tasarlanacak katılımlı süreçlere yol 

göstermektir.1980‘lerde ülkemizde yerelleĢme ve merkezin pek çok alanda yetki ve 

sorumluluğu yerelliklere devretmeye baĢlaması eğilimi görülmüĢtür. 2000‘li yıllara 

gelindiğinde ise bir taraftan merkezi yönetim kentsel mekâna aĢırı müdahaleci bir 

tavır geliĢtirip bu yönde araçlar kullanırken, diğer taraftan 2005 yılında kanunlaĢan 

5355 sayılı Mahalli Ġdare Birlikleri Kanunu çerçevesinde yerel idarelerin kent 

meclisleri oluĢturmaları ve yerel karar mekanizmalarında sivil toplum örgütlerinin 

aktif katılımlarını sağlamaya yönelik yasal altyapı sağlanmıĢtır. Kanun uyarınca 

oluĢturulacak olan yerel meclislere sivil örgütler katılacak ve insanlar aktif yurttaĢ 

olarak yaĢadıkları kenti kendileri yönetebileceklerdir. Ancak bu yasal düzenlemeye 

karĢın, katılımlı yönetim konusunda Türkiye‘deki deneyim eksiklikleri nedeniyle 

yerel yönetimlerde katılımlı mekanizmaların nasıl baĢlatılacağı ve sürdürüleceği 

konusunda halen bilinmeyenler bulunmaktadır. Bu nedenle, çalıĢmanın odağını yerel 

yönetimlerin sivil örgütlerle nasıl iĢbirliği baĢlatacaklarına dair tereddütleri 

gidermesi anlamında öncü sayılabilecek, Sivil Toplum GeliĢtirme Merkezi 

(STGM)‘nin tasarladığı ve sürdürdüğü ―Katılımcı Demokraside Yerel Yönetim ve 

STK ĠĢbirliği Projesi‖ oluĢturmaktadır. Bu proje, Türkiye‘nin farklı bağlamsal 

özelliklerine sahip yerel yönetimlerinden; Gazi (Samsun), Kaymaklı (NevĢehir), 

Kızıltepe (Mardin), Odunpazarı (EskiĢehir) ve Seyrek (Ġzmir)‘in katılımıyla 2005-

2007 yılları arasında sürdürülmüĢtür.
2
 

Bu doğrultada çalıĢmanın izleyen bölümlerinde öncelikle dünyanın küreselleĢmeye 

paralel olarak yaĢadığı yerelleĢme sürecinde ülkemizde yerel yönetimlerle ilgili 

yapılan yasal düzenlemeler sunulacaktır. Ġkinci olarak çalıĢmanın kapsam ve metodu 

açıklanacak, araĢtırma kapsamında örnek proje olarak seçilen Katılımcı 

Demokrasi‘de Yerel Yönetim ve STK ĠĢbirliği Projesi ve projenin ortağı olan ve bu 

araĢtırma kapsamında proje süreci içerisinde yaĢadıkları deneyimleri tartıĢılacak 

olan yerellerin bağlamsal özellikleri ile bu yerellerde sivil toplumun geliĢmiĢlik 

düzeylerine açıklık getirilecektir. 3. olarak çalıĢma kapsamında örnek olarak seçilen 

proje süreci ve bu süreçte projenin katılımcısı olan yerellerin izledikleri adımlar 

sunulacak ve çalıĢma elde edilen bulguların sunulması ile sonlandırılacaktır.  

2. Yerel Yönetimlere İlişkin Yasal Düzenlemeler  

GeliĢmiĢ ülkelerde endüstri devriminin yaĢandığı ve modern anlamdaki yerel 

yönetim örgütlenmesinin hayata geçirildiği 18. ve 19. yüzyıllarda geliĢen yerel 

yönetim olgusu, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ekonomik ve toplumsal 

değiĢmelere paralel bir geliĢme izlemiĢtir (Berk, 2003). Cumhuriyet dönemine 

gelindiğinde Anadolu kentlerinin yeniden imar edilmesi ülkemizde ele alınması 

öncelikli mesele olmuĢ, bu nedenle Cumhuriyetin ilanının ardından yerel 

yönetimlerle ilgili pek çok yasal düzenleme yapılmıĢtır. Türkiye Cumhuriyeti 

                                                 
2 Gazi ve Seyrek Belediyeleri 5747 sayılı ―BüyükĢehir Belediyesi Sınırları Ġçerisinde Ġlçe 

Kurulması ve Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun‖ uyarınca 2009 yılı 

Mart ayında kapatılmıĢtır. 
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tarihinin yerel yönetimlere iliĢkin temel oluĢturan ilk kanunu 18.03.1924 tarihinde 

kabul edilen 442 sayılı ―Köy Kanunu‖ olmuĢ, bu kanunla köylere tüzel kiĢilik 

verilerek köy organları geniĢ yetkilerle donatılmıĢtır. Cumhuriyet tarihinin yerel 

yönetimlere iliĢkin ilk kapsamlı düzenlemesi olan 1580 sayılı ―Belediye Kanunu‖  

ise 03.04.1930 yılında kabul edilmiĢtir.  

Ülkemizde yerelleĢme ve merkezin planlama baĢta olmak üzere pek çok alanda 

yetki ve sorumluluğunu yerelliklere devretmeye baĢlaması eğiliminin görüldüğü 

1980‘li yıllara gelindiğinde ise 1984 yılında büyükĢehir belediyelerinin kurulmasını 

öngören 3030 sayılı
 

(kabul tarihi: 27.06.1984) ―Büyük ġehir Belediyelerinin 

Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin DeğiĢtirilerek Kabulü 

Hakkında Kanun‖ kabul edilmiĢ, bu kanunla klasik belediyecilik anlayıĢının 

sorunların çözümünde yeterli olmadığı görüĢünden hareketle anakentlerde 2 

kademeli belediyecilik yapısına geçilmiĢtir. Ayrıca 16.05.1987 tarihinde kabul 

edilen 3360 sayılı ―Ġl Özel Ġdaresi Kanunu‖ ile il özel idareleriyle ilgili hükümler 

düzenlenmiĢtir. 

Türkiye‘de yerel yönetimler için reform yılları olarak anılan ve merkezi yönetimin 

kentsel mekâna aĢırı müdahaleci tavrı ve bu yönde geliĢtirdiği araçların geliĢtirildiği 

2000‘li yıllara gelindiğinde ise öncelikle 10.07.2004 tarihinde, 5216 Sayılı 

―BüyükĢehir Belediyesi Kanunu‖; 2005 yılında ise öncelikle büyükĢehir belediyesi 

yönetiminin hukukî statüsünü düzenlemek, hizmetlerin plânlı, programlı, etkin, 

verimli ve uyum içinde yürütülmesini sağlamak amacı ile 5302 sayılı (kabul tarihi: 

22.02.2005) ―Ġl Özel Ġdaresi Kanunu‖; ve mahallî idare birliklerinin hukukî 

statüsünü, kuruluĢunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile 

çalıĢma usûl ve esaslarını düzenleme amacını taĢıyan 5355 sayılı (kabul tarihi: 

26.05.2005) ―Mahalli Ġdare Birlikleri Kanunu‖ kabul edilmiĢtir. Mahalli Ġdare 

Birlikleri Kanunu kanunu ile yerel idarelerin kent meclisleri oluĢturmaları ve yerel 

karar mekanizmalarında sivil toplum örgütlerinin aktif katılımlarını sağlamaya 

yönelik yasal altyapı sağlanmıĢtır. Kanun uyarınca oluĢturulacak olan yerel 

meclislere sivil örgütler katılacak ve insanlar aktif yurttaĢ olarak yaĢadıkları kentin 

yönetimine katılabileceklerdir. Diğer taraftan 03.07.2005 tarihinde kabul edilen 

5393 Sayılı ―Belediye Kanunu‖ ile 1930 yılından itibaren 75 yıl boyunca ülkemizde 

belediyelerinin yasal dayanağını oluĢturan 1580 sayılı kanun yürürlükten kaldırılmıĢ 

ve belediye yapılanması önemli değiĢimler geçirmiĢtir. 5393 sayılı kanun ile 

belediye kurulmasında dikkate alınacak nüfus ölçütü 5.000 olarak belirlenmiĢ ve 

yasanın 11. maddesi ile nüfusu 2000‘in altına düĢen belediyelerin, DanıĢtay‘ın 

görüĢü alınarak ĠçiĢleri Bakanlığı‘nın önerisi üzerine müĢterek kararname ile köye 

dönüĢtürülmesi hükme bağlanmıĢtır (Kulözü, 2012b). Ancak, bu düzenlemeyi  

06.03.2008 tarihinde kabul edilen 5747 sayılı ―BüyükĢehir Belediyesi Sınırları 

Ġçinde Ġlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun‖ 

kısaltmıĢ ve nüfusu yetersiz belediyelerin tüzel kiĢiliğinin kaldırılması iĢleminin 

yasayla yapılmasını öngörmüĢtür. 5747 sayılı kanun öncesinde ülkemizde 2004 

yılında, 16 büyükĢehir, 65 il, 850 ilçe, 2263‘ü de belde belediyesi olmak üzere 

toplam 3225 belediye varken (DPT-ÖĠK, 2007), 2011 belde belediyesinden 862‘si 

nüfusları 2000‘in altına düĢtüğü için köye dönüĢtürülmüĢtür. Ayrıca, 283 ilk kademe 

belediyenin 240‘ı mahalleye, 34‘ü ilçeye ve 1‘i de köye dönüĢtürülmüĢ, 8‘i ise tüzel 

kiĢiliğini koruyarak büyükĢehir belediyesinin sınırları dıĢına çıkarılmıĢtır (Kulözü, 

2012b). Yerel yönetimlere iliĢkin son yasal düzenleme ise 2012 yılında 6360 sayılı 
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(kabul tarihi: 12.11.2012) ―Onüç Ġlde BüyükĢehir Belediyesi Ve Yirmi Altı Ġlçe 

Kurulması Ġle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik 

Yapılmasına Dair Kanun‖ olmuĢtur. Bugün 2950 olan belediye sayısının bu 

düzenleme uyarınca, yeni kurulacak belediyelerle birlikte, 2014 yılı Mart ayında 

gerçekleĢtirilecek yerel yönetim seçimleriyle birlikte 1395‘e düĢmesi 

beklenmektedir.  

Oysaki küreselleĢen ve yerelleĢen günümüz dünyasının içinde bulunduğu yeniden 

yapılanma süreci temsili pratiklerden katılımcı pratiklere, yönetimden yönetiĢime ve 

pasif yurttaĢdan aktif yurttaĢ anlayıĢına doğru bir yönelimi de beraberinde 

getirmektedir. Bu yönelim ise karar konuları halkın gündelik yaĢamını doğrudan 

ilgilendiren ölçeği sebebiyle yönetiĢim ve aktif yurttaĢlık anlayıĢını içeren katılımlı 

pratiklerin uygulamaya geçebildiği yerel yönetim birimlerinde 

gerçekleĢebilmektedir. Ancak ülkemizde son on yıl içinde yerel yönetim birimi olan 

belediyelerin sayısının 2014 yılında gerçekleĢecek kapatma iĢlemleri ile birlikte 

yarısından fazla bir oranda azalmıĢ olacağı görülmektedir.  

Diğer taraftan küreselleĢen ve uluslararası anlaĢma ve sözleĢmelerin öneminin ve 

etkisinin arttığı günümüz dünyasında yerel yönetimlere iliĢkin ―Avrupa Yerel 

Yönetimler Özerklik ġartı‖ ülkemizin de taraf olduğu uluslararası bir sözleĢme 

olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bu Ģart Avrupa Konseyi‘nin 1981-1984 yılları 

arasında yerel idarelerin özerkliği ile ilgili bazı ilkeleri tartıĢması ve "Yerel 

idarelerin güçlendirilmesi, özerkliklerinin savunulması, yerinden yönetim ve 

demokrasi ilkelerine dayanan bir Avrupa'nın kurulmasının temel koşuludur" 

(Avrupa Konseyi, 1985) görüĢünden hareketle hazırlanmıĢ ve Avrupa Konseyi 

tarafından kabul edilmiĢtir. Türkiye‘nin 1988 yılında imzaladığı ġartın, onaylanması 

1991 yılında 3723 sayılı yasa ile uygun görülmüĢtür. Türkiye, Ģartın bazı 

hükümlerini benimsemiĢtir
3
. ġartın ―Özerk Yerel Yönetim Kavramı‖ baĢlıklı 3. 

Maddesinin 1. bendinde yerel yönetim kavramı tanımlanmakta
4
, aynı maddesinin 2. 

bendinde
5
 ise halk katılımının ve vatandaĢların doğrudan katılımına olanak veren 

öteki yöntemlere baĢvurulmasının altı çizilmektedir. Yine aynı Ģartın 5. 

Maddesinde
6
 yerel yönetimlerin sınırlarının değiĢtirilmesi sürecinde mümkün olan 

hallerde referandum yoluyla halkın aktif yurttaĢ olarak karara katılımı 

öngörülmüĢtür. Ancak ülkemizde, taraf olduğu bu uluslararası Ģarta aykırı 

dolayısıyla da uluslararası hukuk açısından savunulması olanaksız bazı kararlar 

                                                 
3 Türkiye'nin benimsediği maddeler için bkz. 3723 sayılı Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik 

ġartının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun. 
4 Madde 3 “1.Yerel makamların, kanunlarla belirlenen sınırlar çerçevesinde, kamu işlerinin 

önemli bir bölümünü kendi sorumlulukları altında ve yerel nüfusun çıkarları doğrultusunda 

düzenleme ve yönetme hakkı ve imkanı anlamını taşır.” 
5 Madde 3 “2.Bu hak, doğrudan, eşit ve genel oya dayanan gizli seçim sistemine göre 

serbestçe seçilmiş üyelerden oluşan ve kendilerine karşı sorumlu yürütme organlarına sahip 

olabilen meclisler veya kurul toplantıları tarafından kullanılacaktır. Bu hüküm, mevzuatın 

olanak verdiği durumlarda, vatandaşlardan oluşan meclislere, referandumlara veya 

vatandaşların doğrudan katılımına olanak veren öteki yöntemlere başvurulabilmesini hiçbir 

şekilde etkilemeyecektir.” 
6 Madde 5 “Yerel yönetimlerin sınırlarında, mevzuatın elverdiği durumlarda ve mümkünse bir 

referandum yoluyla ilgili yerel topluluklara önceden danışılmadan değişiklik yapılamaz” 
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alınmaktadır (Kulözü, 2013; KeleĢ, 2012). Bu kararların bir örneği 5393 sayılı yeni 

belediye kanununa dayalı olarak 5747 sayılı kanun ile 2009 yılı yerel yönetim 

seçimlerinden önce belediyelerin kapatılması oluĢturmaktadır. 

ÇalıĢmada yerel yönetimlere iliĢkin ulusal ve uluslararası mevzuatın sunulmasının 

ardından, izleyen bölümde çalıĢmanın metodu ve kapsamı sunulacaktır.    

3. Çalışmanın Metodu ve Kapsamı 

ÇalıĢmanın bu bölümünde öncelikle araĢtırmanın metodu, ardından da kapsamını 

oluĢturan Katılımcı Demokraside Yerel Yönetim ve STK ĠĢbirliği projesi, proje 

süreci ve projenin ortağı olan ve bu çalıĢmaya konu olan Gazi, Kaymaklı, 

Odunpazarı ve Seyrek‘in bağlamsal özellikleri sunulacaktır. 

3.1. Çalışmanın Metodu 

Bu çalıĢma Katılımcı Demokraside Yerel Yönetim ve STK ĠĢbirliği Projesinin 

tasarımcısı ve yürütücüsü olan STGM ile projenin ortağı olan 4 yerellikle sınırlıdır. 

AraĢtırma kapsamında STGM‘nin o dönemki koordinatörü ve projenin koordinatörü 

baĢta olmak üzere projenin ortağı olan yerellerden proje sürecine katılan 

katılımcılarla görüĢülmüĢ ve çalıĢmada kullanılan nitel veri elde edilmiĢtir.
i 

Veri 

toplama sürecinde derinlemesine görüĢme ve odak grup tekniklerinden 

yararlanılmıĢtır. AraĢtırma kapsamında görüĢmeler sırasıyla Ankara, Odunpazarı, 

Seyrek, Kaymaklı ve Gazi‘de Temmuz 2011 ile Ocak 2012 tarihleri arasında 

yapılmıĢtır. GörüĢmecilerden 2‘si STGM, 7‘si Gazi, 11‘i Odunpazarı, 14‘ü 

Kaymaklı ve 13‘ü Seyrek‘den katılımcılardır. Veri toplama sürecinde yerellerden 

görüĢmeciler öncelikle STGM projesinin genel toplantılarına katılan katılımcılar 

arasından seçilmiĢ, görüĢmeci sayısı yerelde düzenlenen çalıĢmaların katılımcıları 

ile arttırılmıĢtır. Toplamda 47 görüĢmecinin 26‘sı kadın 21‘i erkek; 25‘i üniversite, 

9‘u lise, 13‘ü ilkokul mezunudur. GörüĢmecilerden 9‘u projenin yürütüldüğü 

dönemde belediye baĢkanı, baĢkan danıĢmanı ya da baĢkan yardımcısıyken;  13‘ü 

STK temsilcisi, 2‘si STGM temsilcisi, diğer 23‘ü ise yerel halktır. GörüĢmeler 2-4 

saat arasında sürmüĢ, görüĢmecilerden izin alınarak kaydedilmiĢ ve çözümlenmiĢtir. 

ÇalıĢmada görüĢmelerden elde edilen veri birincil kaynak, proje sürecinde ve 

sonrasında üretilen raporlar ise ikincil kaynak olarak kullanılmıĢtır. 

3.2. Çalışmanın Kapsamı: Katılımcı Demokrasi‟de Yerel Yönetim ve STK 

İşbirliği Projesi 

Bu çalıĢmada örnek olarak seçilen Katılımcı Demokraside Yerel Yönetim ve STK 

ĠĢbirliği projesi STGM tarafından 2005 yılında tasarlanmıĢ ve yürütülmüĢtür. Bu 

nedenle bu bölümde öncelikle STGM, ardından örnek proje tanıtılacaktır.  

STGM, 2004 yılında ülkemizde sivil ve katılımcı demokrasinin gereğinden yola 

çıkılarak dernek statüsünde sivil bir yapı olarak Avrupa Birliği desteği ile 2002‘den  

beri faaliyette olan Sivil Toplum GeliĢtirme Programı‘nın devamı olarak 

kurulmuĢtur. STGM‘ nin vizyonu ―Güçlü ve Demokratik bir Sivil Toplum‖, 

misyonu ise sivil toplum içinde katılımcılığın ve demokrasinin geliĢimi; 

örgütlülüğün ve özerkliğin güçlendirilmesi; sivil toplumun karar alma süreçlerinde 

söz sahibi olması için kendi öncelik alanları içinde savunuculuk, kampanya, 

araĢtırma, eğitim ve lobi çalıĢmaları yürütmektir. Merkez ofisi Ankara‘da bulunan 
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STGM‘nin Türkiye‘nin farklı bölgelerinde (Adana, Denizli, Diyarbakır, EskiĢehir ve 

Ġzmir) 5 yerel destek merkezi bulunmaktadır (STGM resmi web sayfası). 

Bu çalıĢmanın odağını oluĢturan proje STGM tarafından, 2005 yılında yasalaĢan 

5355 sayılı ―Mahalli Ġdare Birlikleri Kanunu‖ ile yerel idarelerin kent meclisleri 

oluĢturmaları ve yerel karar mekanizmalarında sivil toplum örgütlerinin aktif 

katılımlarını sağlamaya yönelik yasal altyapı sağlanmasının ardından tasarlanmıĢtır. 

Çünkü 5355 sayılı yasal düzenleme ile oluĢturulacak olan yerel meclislere sivil 

örgütlerin katılabilmesinin ve insanların aktif yurttaĢ olarak yaĢadıkları kentin 

yönetimine katılabilmelerinin önü açılmıĢtır. STGM ise bu yasal düzenlemeye 

karĢın, katılımcı yönetim konusunda deneyim eksiklikleri olan ülkemizde yerel 

yönetimde katılımcı mekanizmaların nasıl ve ne gibi bir yapıyla baĢlatılacağı ve 

sürdürüleceği konusunda bulunan endiĢeler nedeniyle rehber oluĢturacak nitelikte 

bir giriĢimin baĢlatılması gerektiğinin farkındalığıyla projeyi tasarlamıĢtır.  

Bu doğrultuda projenin amacı “yerel yönetimlerin, bölgelerindeki sivil toplum 

örgütleriyle birlikte katılımcı yönetim yapıları oluşturmaları” olarak tanımlanmıĢtır 

(Kulözü, 2012a; STGM, 2005). Proje ile daha önce ülkemizde birkaç bölgede yerel 

yönetim ve STK ortak deneyimlerinde görülen, STK‘ların yerel idare ile ortaklık 

fikrini sadece ekonomik beklenti düzeyinde tutması sonucunda yerel yönetimler ile 

STK‘ların nasıl iĢbirliği yapabileceği konusundaki tereddütlerin giderilmesi 

hedeflenmiĢtir (STGM, 2005). Ayrıca Odunpazarı Belediyesi‘nin EskiĢehir‘de 

STK‘ları bir çatı altında toplamak ve ihtiyaçlarını ortak bir alanda çözme giriĢimi ve 

bunun için STGM‘den yardım istemeleri de projenin tasarlanmasında motivasyon 

oluĢturmuĢ, yerelden gelen talepler proje tasarımında dikkate alınmıĢtır.     

Proje tasarımı sürecinin ardından STGM, Ekim 2005‘de bir duyuru yayınlayarak 

STK‘larla birlikte, katılımcı mekanizmalar oluĢturmayı düĢünen ve bu konuda 

STGM ile çalıĢacak gönüllü belediyelere çağrı yapmıĢtır. Bu süreçte Odunpazarı 

Belediyesi yöneticilerinden gelen talep nedeniyle STGM yetkilileri Odunpazarı 

Belediyesini ziyaret ederek projeyi anlatmıĢ, katılma daveti yapmıĢlardır. Ġzleyen 

süreçte ise gelen baĢvurular içinden Gazi ve Kaymaklı belediyeleri projenin ortağı 

olarak seçilmiĢtir. Ancak projenin katılımcısı olan belediyelerinin bölgesel ve politik 

çeĢitliliğinin sağlanması düĢüncesiyle baĢka katılımcı belediyelerde aranmıĢ, 

STGM‘nin toplumsal cinsiyet duyarlılığı politikası gereği kadın belediye baĢkanları 

olan Seyrek ve Kızıltepe belediyeleriyle de çalıĢılması önerisi alınmıĢ ve projenin 

katılımcısı olan 5 belediye belirlenmiĢtir (Kulözü, 2012a; STGM, 2005). ÇalıĢmada 

projenin ortağı yerellerin proje sürecinde izledikleri yol temel olarak katılımcıların 

nesnel tanımlarına bağlı olarak sunulacağından araĢtırma kapsamında katılımcıları 

ile görüĢülemeyen Kızıltepe bu çalıĢmanın kapsamı dıĢında bırakılmıĢtır.     

3.3. Projenin Ortağı Yereller ve Bağlamsal Özellikleri 

ÇalıĢmanın bu bölümünde projenin ortağı olan 4 yerelin sosyo-ekonomik geliĢmiĢlik 

düzeyleri Devlet Planlama TeĢkilatı‘nın (DPT, 2004)
7
, ve bu yerellerde sivil 

                                                 
7 DPT illerin geliĢmiĢlik düzeyinin belirlenmesinde sosyo-ekonomik geliĢmiĢlik seviyesini 

yansıttığı var sayılan 61 adet değiĢken kullanılmıĢ, bu değiĢkenler sosyal ve ekonomik 

göstergeler olarak 2 grupta ele alınmıĢtır. Demografik değiĢkenler, istihdam değiĢkenleri, 

eğitim değiĢkenleri ve sağlık değiĢkenleri sosyal değiĢkenler olarak; üretimle ilgili 
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toplumun geliĢmiĢlik düzeyleri Yerel Gündem 21 çalıĢmaları ve Ġç ĠĢleri 

Bakanlığının 2012 yılı verilerine dayalı olarak aktif STK sayısı üzerinden 

tartıĢılacaktır.    

3.3.1. Gazi (Samsun) 

Türkiye‘nin en geliĢmiĢ 33. ili olan Samsun‘un (DPT, 2011) merkez ilçesi olan Gazi 

2009 yılı yerel yönetim seçimlerinden önce kapatılmıĢ ve Gazi belediyesinin 

mahalle ve köyleri Ġlkadım belediyesine bağlanmıĢtır. 2004 yılı verilerine göre
8
 Gazi 

Belediyesinin bağlı olduğu Samsun büyükĢehir belediyesi sosyo-ekonomik 

geliĢmiĢlik sıralamasında 872 ilçe içerisinde 25. sırada yer almaktaydı (Tablo 1). 

Gazi‘nin 1997 yılı nüfusu 139.962‘dir (Yerel Yönetimler Portalı, 2013). 2012 yılı 

verilerine göre Türkiye‘deki STK‘ların  % 1,86‘sı (1707) Samsun‘da yer almaktadır. 

Ancak Gazi Belediyesi‘nde (kapanmadan önce) Kent Konseyi çalıĢmalarının 

baĢlamadığı bilinmektedir. 

3.3.2. Kaymaklı (Nevşehir) 

Kaymaklı, Türkiye‘nin en geliĢmiĢ 36. ili olan NevĢehir‘in (DPT, 2011) il 

belediyesine bağlı bir ilçe belediyesidir. Kaymaklı‘yı da içine alan NevĢehir merkez 

2004 yılı verilerine göre sosyo-ekonomik geliĢmiĢlik sıralamasında 872 ilçe 

içerisinde 89. sırada yer almaktadır (Tablo 1). Kaymaklı‘nın 2000  yılı nüfusu 

5.811‘dir (Yerel Yönetimler Portalı, 2013). 2012 yılı verilerine göre Türkiye‘deki 

STK‘ların  % 0.37‘si (346) NevĢehir‘de yer almasına karĢın, Kaymaklı‘da STGM 

projesinin ortağı olmadan önce STK kurulmamıĢ, ancak proje sürecinin yaĢandığı 

2005-2007 yılları arasında ―Kaymaklı GüzelleĢtirme, DayanıĢma ve YardımlaĢma 

Derneği‖ belediyenin desteği ile kurulmuĢtur. Kent Konseyi çalıĢmaları ise 

Kaymaklı‘da 2005 yılının ilk yarısında, STGM projesinin ortağı olmadan baĢlamıĢ, 

özellikle Kadın Meclisi çalıĢmaları aktif olarak yürütülmüĢtür.   

3.3.3. Odunpazarı (Eskişehir)  

Odunpazarı, Türkiye‘nin en geliĢmiĢ 7. ili olan EskiĢehir‘in en geniĢ nüfusa sahip 

ilçesidir (DPT, 2011). EskiĢehir‘in büyükĢehir belediyesine bağlı 2 ilçesinden biri 

olan Odunpazarı 872 ilçe içerisinde sosyo-ekonomik geliĢmiĢlik sıralamasında 

ülkemizin en geliĢmiĢ 7. Ġlçesidir (DPT, 2004) (Tablo 1). Odunpazarı‘nın 2000 yılı 

nüfusu 274.038‘dir (Yerel Yönetimler Portalı, 2013). 2012 yılı verilerine göre 

Türkiye‘deki STK‘ların  % 1.15‘i (1052) EskiĢehir‘de yer almaktadır, ancak 

bölgedeki yüksek aktif STK sayısına karĢın Odunpazarı‘nda henüz kent konseyi 

çalıĢmalarına baĢlanmamıĢtır.   

3.3.4. Seyrek (İzmir)  

Seyrek, Türkiye‘nin en geliĢmiĢ 3. ili olan Ġzmir‘in (DPT, 2011) bir ilk kademe 

belediyesi iken 2009 yılı yerel yönetim seçimlerinden önce kapatılmıĢ, Menemen 

                                                                                                                   
değiĢkenler mali değiĢkenler ve diğer refah değiĢkenleri ekonomik değiĢkenler olarak 

değerlendirilmiĢtir.    
8 DPT tarafından yayınlanan ve ilçelerin sosyo-ekonomik geliĢmiĢlik düzeyini gösteren 2004 

tarihli rapor 2000 yılı Türkiye‘sinin idari yapılanmasını temel alınarak hazırlanmıĢtır. 

ÇalıĢmada bu verilerin kullanılması yoluyla projenin ortağı olan ve bu çalıĢmaya konu olan 4 

yerellik aynı tarihlerde üretilmiĢ verilere dayalı olarak karĢılaĢtırılabilecektir.  
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belediyesine bağlı bir mahalle olmuĢtur. 2004 yılı verilerine göre Seyrek‘i de içine 

alan Menemen ilçesi 872 ilçe içerisinde sosyo-ekonomik geliĢmiĢlik sıralamasında 

142. sırada yer almaktadır (Tablo 1). Seyrek‘in 2000 yılı nüfusu 3.865‘dir (Yerel 

Yönetimler Portalı, 2013). 2012 yılı verilerine göre Türkiye‘deki STK‘ların % 

5.47‘sinin (4997) Ġzmir‘de yer almasına karĢın, Seyrek‘de hiç STK kurulmamıĢ, 

ayrıca Kent Konseyi çalıĢmaları da baĢlamamıĢtır (kapanmadan önce).   
 

Tablo 1. Projenin katılımcısı yerellerin sosyo-ekonomik geliĢmiĢlik düzeylerini 

gösteren veriler (DPT, 2004‘den yararlanılarak hazırlanmıĢtır).   

 

ODUPAZARI   

(EskiĢehir 

Merkez 

Ġlçeleri) 

GAZİ 

(Samsun  

Merkez 

Ġlçeleri) 

KAYMAKLI 

(NevĢehir 

Merkez 

Ġlçeleri) 

SEYREK 

(Ġzmir-

Menemen 

Ġlçesi) 

Sosyo ekonomik 

geliĢmiĢlik düzeyi 
7 25 89 142 

Sosyo-Ekonomik 

Gelişmişlik 

Göstergeleri 

% (872 ilçe içerisindeki sırası) 

ġehirleĢme Oranı 92.92 (8) 83.07 (30) 64.58 (136) 40.26 (466) 

Nüfus ArtıĢ Hızı 14.91 (257) 16.88 (232) 19.10 (202) 40.88 (47) 

Nüfus Yoğunluğu 195 (80) 591 (10) 196 (77) 165 (110) 

Nüfus Bağımlılık 

Oranı 
41.49 (840) 47.00 (765) 54.05 (562) 55.71 (498) 

Ortalama Hanehalkı 

Büyüklüğü 
3.49 (819) 4.06 (666) 4.18 (637) 4.09 (659) 

Tarım Sektöründe 

ÇalıĢanların Oranı 
12.64 (869) 25.31 (850) 50.20 (733) 57.86 (685) 

Sanayi Sektöründe 

ÇalıĢanların Oranı 
26.21 (23) 12.55 (102) 7.84 (220) 13.73 (89) 

Hizmetler 

Sektöründe 

ÇalıĢanların Oranı 

61.15 (24) 62.15 (21) 41.96 (102) 28.41 (238) 

ĠĢsizlik Oranı 10.58 (119) 12.44 (76) 6.31 (326) 4.76 (478) 

Okur Yazar Oranı 94.24 (17) 91.42 (101) 90.08 (155) 87.34 (311) 

Bebek Ölüm Oranı 37.19 (483) 39.99 (416) 34.15 (578) 47.80 (230) 

Fert BaĢına Genel 

Bütçe Geliri (Bin 

TL) 

306747 (33) 272101 (38) 136439 (102) 17292 (645) 

Vergi Gelirlerinin 

Ülke Ġçindeki Payı 
0.73746 (7) 0.33110 (18) 0.05488 (113) 0.05169 (119) 

Tarımsal Üretimin 

Ülke Ġçindeki Payı 
0.24495 (108) 0.12537 (245) 0.37860 (52) 0.31078 (76) 

 

Tablo 1‘de de görüldüğü gibi projenin ortağı olan yereller ölçekleri, sosyo-

ekonomik geliĢmiĢlik düzeyleri ve sivil toplumun geliĢmiĢlik düzeyi anlamında 

farklılıklar göstermektedir. ÇalıĢmanın izleyen bölümünde örnek proje süreci 

sunulacak ve bu süreçte her bir yerelin bağlamsal farklılıklarının da etkisiyle ortak 

çalıĢmalarda nasıl farklılaĢtığı ortaya koyulacaktır. 
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4. Katılımcı Demokraside Yerel Yönetim ve STK İşbirliği Proje Süreci 

ÇalıĢmanın bu bölümünde STGM‘nin proje sürecinde tüm yerellerin katılımıyla 

organize ettiği 3 genel toplantı ile bu toplantılarda yapılan çalıĢmalar üzerinden 

tartıĢma yürütülecektir. Proje süresince 3 genel toplantı organize edilmiĢ, bu 

toplantılar arasında kalan süreçte ise STGM katılımcı yerellerdeki STK‘lara yönelik 

kapasite geliĢtirme eğitimleri, STK‘lar ve yerel yönetimler arasında çatıĢma 

yönetimi, iletiĢim gibi konularda ortak seminerler, çalıĢtaylar düzenlemek rolünü 

üstlenmiĢtir (Kulözü, 2012a). 

4.1. Beyoğlu Toplantısı  

STGM proje tasarım sürecinde yerelde katılımcı deneyimler konusunda iyi örnekleri 

araĢtırmıĢ ve bu konuda deneyim sahibi olan Beyoğlu Belediyesi‘nin
9
 katılımcı 

yerellere örnek olarak tanıtılması hedeflenmiĢtir. Bu nedenle Beyoğlu 

Belediyesi‘nin de iĢbirliği ile projenin katılımcılarının birbirini tanımasının 

hedeflendiği ilk toplantı organize edilmiĢtir. 25-26 Kasım 2005 tarihlerinde 

gerçekleĢtirilen bu toplantıya her yerelden 2 belediye temsilcisi ile 5 sivil toplum 

temsilcisi davet edilmiĢtir. STGM bu toplantıya belediye baĢkanlarının 

katılımlarının önemini vurgulamasına karĢın, toplantıya Odunpazarı ve Gazi 

Belediyelerinin baĢkanları katılmamıĢtır. Bu toplantıda projenin amacı ve 

STGM‘nin süreçteki rolü tartıĢılmıĢ ve  katılımcılarla birlikte tanımlanmıĢtır. Buna 

göre STGM‘nin toplantılar esnasında kolaylaĢtırıcılık yapmasına ancak yönlendiren 

konumunda olmamasına; toplantıların düzenlenmesi ve katılımcıların ulaĢım-

konaklama giderlerini karĢılamasına; toplantılara katılan bölgelerdeki yerel 

STK‘lara yönelik kapasite geliĢtirme eğitimleri düzenlemesine; bölgelerde STK‘lar 

ve yerel yönetimler arasında çatıĢma yönetimi, iletiĢim gibi konularda ortak 

seminerler, çalıĢtaylar düzenlemesine; eğitim ve proje konularında yerellere destek 

vermesine karar verilmiĢtir (STGM, 2005). 

Toplantının ardından projenin ortağı yereller zaman zaman STGM‘nin uzman ve 

teknik desteği ile kendi bölgelerinde çalıĢmalarını sürdürmüĢlerdir. Ġkinci toplantıya 

kadar geçen süreçte STGM yerel yönetim ile sivil örgütler arasında katılımcı 

yönetim modeli uygulamasının baĢlatılmasına yönelik ileri adımların atılması için 

katılımcı belediyelerden Kaymaklı, Odunpazarı ve Seyrek‘de problem analizi, 

paydaĢ analizi ve SWOT analizi çalıĢmaları yapılması için destek vermiĢtir. Ancak 

her ne kadar projenin amacı yerellerde katılımlı yönetim yapıları oluĢturmak olsada 

bu yerellerdeki çalıĢmalar süreç içinde ortaya çıkan bölgelerin dominant problemleri 

çevresinde Ģekillenmeye baĢlamıĢtır. Gazi‘de ise bu süreçte STGM desteği ile 

çalıĢma yapılmamıĢ, Gazi Belediyesi ilk toplantıda iliĢki kurdukları Beyoğlu 

Belediyesi ile deneyim paylaĢımını tercih etmiĢtir (Kulözü, 2012a).  

4.2. Kaymaklı Toplantısı  

Projenin 2. buluĢması 20-22 Haziran 2006 tarihlerinde Kaymaklı‘da 

gerçeklĢtirilmiĢtir. Toplantıya ilk toplantıda olduğu gibi Odunpazarı ve Gazi 

                                                 
9 Ġlçenin geleceğini ortak Ģekilde inĢa etmek ve ilçede oluĢan her türlü sorunu yerel 

dinamikleri harekete geçirerek el birliği ile çözmek amacıyla Belediye altında, özerk bir 

yapıda ―Beyoğlu Yerel-Sivil Güçbirliği Merkezi‖ kurulmuĢ, Merkezin oluĢumunda ve 

çalıĢmalarında, bölgedeki 280 tane dernek ve vakıf görev almıĢtır (STGM, 2005). 
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Belediye baĢkanları katılmamıĢtır. Ayrıca Gazi grubu toplantıya belediye baĢkan 

danıĢmanlığını yapan 3 kiĢilik bir grup olarak katılmıĢ, bölgelerindeki STK‘ları bu 

projeye katılım konusunda aktive edemedikleri görülmüĢtür. Bu toplantıya baĢarılı 

örnek olarak deneyim paylaĢımı için Beyoğlu Belediyesi ile birlikte Çanakkale 

Belediyesi ve Sivil Ġnisiyatifi konuk olarak katılmıĢ ve deneyimlerini paylaĢmıĢtır. 

Türkiye‘nin farklı bağlamlarında kendilerine özgü uygulamalar gerçekleĢtiren 

Çanakkale ve Beyoğlu modelleri katılımcı yereller açısından önemli bir bilgi ve 

deneyim paylaĢım ortamı oluĢturmuĢtur. Toplantıda ilk olarak katılımcı yereller 1. 

toplantıdan sonra yaĢanan süreçde kendi bölgelerindeki geliĢmelerle ilgili olarak bir 

durum değerlendirmesi yapmıĢlardır. Toplantının izleyen sürecinde ise yol haritası 

çıkarmaya yönelik olarak bölgesel çalıĢma grupları yapılmıĢtır. Bu  çalıĢma için 

ekonomik ve sosyal anlamda diğer katılımcı yerellere kıyasla birbirine benzer 

özellikler gösteren ve ölçekleri yakın olan Seyrek ve Kaymaklı grupları ile 

Odunpazarı ve Gazi grupları ortak çalıĢma yapmıĢlardır (STGM, 2006; Kulözü, 

2012a).  

Kaymaklı ve Seyrek gruplarının çalıĢması sonucunda her 2 bölgedeki en büyük 

sorunun örgütlenme kültürü olduğu ortaya çıkmıĢtır. 2 grupta izleyen 6 ay için 

somut hedefler koymuĢ, tarımsal kalkınma için örgütlenme, kadın örgütlenmesi ve 

gençlik örgütlenmesi ve bunlara yönelik çalıĢmaların baĢlatılması konusunda somut 

yol haritaları çıkarılmıĢtır. Her 2 bölge için de temel öncelik olarak kadınların 

toplumsal yaĢama katılımının artırılması, gençlerin toplumsal yaĢama katılımının ve 

ekonomik kalkınmanın sağlanması öncelik olarak belirlenmiĢtir. Bu 3 temel konu 

etrafında örgütlenmenin sağlanması için 3 aylık dönemde Seyrek‘te Kadın 

DayanıĢma Derneği kurulması planlanmıĢ, gençlerin örgütlenmesine yönelik olarak 

da kapasite oluĢturma amaçlı seminer ve toplantılar gerçekleĢtirilmesi 

düĢünülmüĢtür. Kaymaklı‘da ise Kadın Meclisi toplantılarının daha üretken hale 

getirmesi ve gençlik meclisinin de kalıcılığının sağlanmasına yönelik sosyal ve 

kültürel faaliyetlerin artırılmasının gerekliliği vurgulanmıĢtır. Her 2 yerel için de 

tarım çalıĢma grubu oluĢturularak çiftçi temsilcilerinin de bölgedeki tarımın 

geliĢmesine yönelik katkılarının artırılması planlanmıĢtır (STGM, 2006; Kulözü, 

2012a). 

Odunpazarı ve Gazi grupları da çalıĢmayı birlikte gerçekleĢtirmiĢ ve çalıĢmada 

öncelikle eğitim üzerinde durulmuĢ, bu nedenle bir ihtiyaç analizi çalıĢması 

yapılması planlanmıĢtır. Ġhtiyaç analizine dayanarak yerel yönetimlerin ve 

STK‘ların kendi içlerinde ve birlikte olmak üzere kapasite geliĢtirme eğitimleri 

planlanması hedeflenmiĢtir. Yerel yönetimlerin STK iĢbirliği bağlamında hizmet içi 

eğitim alması gerektiği tartıĢılmıĢ, eğitici eğitimi yapılmasıyla bölgelerin kendi 

eğitim kadrolarını geliĢtirmesi amaçlanmıĢtır. Sivil toplum kuruluĢlarının ortak 

kullanıp çalıĢabilecekleri bir STK Destek ve Belgeleme Merkezinin kurulması da 

gündeme gelmiĢtir (STGM, 2006; Kulözü, 2012a). 

Kaymaklı toplantısında gerçekleĢtirilen çalıĢmalar ile katılımcı tüm kurumlar 

arasında sıcak ve sürekli iletiĢim ortamının oluĢturulması ve tüm bölgelerin katılımcı 

yönetim konusunda kendi gelecek vizyonlarını ve somut uygulama adımlarını 

tanımlamalarını sağlamak amaçlanmıĢtır. Toplantıda Kaymaklı, Seyrek ve 

Odunpazarı‘nın vizyonları ve yol haritaları belirlenmiĢtir (Kulözü, 2012a).  
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Kaymaklı‘nın vizyonu “toplumun her kesiminin toplumsal hayata katılımının yüksek 

olduğu, doğal güzelliklerini korumuş, eğitim ve refah düzeyi yüksek bir kasaba” olarak 

tanımlanmıĢtır. Kaymaklı grubunun vizyonuna ulaĢmak için yerelde çözmesi gereken 

sorunlar ise yine kadın katılımı, gençlik, ekonomi ve çevre olmuĢtur. Projenin 

katılımcı yerelleri arasında Kaymaklı ile en fazla benzerliği olan Seyrek‘in vizyonu ise 

“refah ve eğitim düzeyi yüksek, nüfusu eğitim düzeyi ile birlikte seviyeli bir şekilde 

büyüyen, sevgi ve saygı ortamının tesis edildiği bir kasaba” olarak belirlenmiĢtir. Bu 

vizyona ulaĢmak için ise yerelde odaklanılması gereken 4 temel konu belirlenmiĢtir; 

temel sorun alanı olarak kadın katılımı, gençlik katılımı, ekonomi ve çevre olmuĢtur. 

Odunpazarı grubu projedeki diğer yerellerden EskiĢehir Sivil Yerel OluĢumunu 

(ESYO) için çalıĢmalara projenin ortağı olmadan baĢlamıĢ olması sebebiyle 

farklılaĢmıĢtır. ESYO‘nun altyapısını proje sürecinden önce oluĢturmuĢ oldukları için 

toplantılarda Odunpazarı grubunun çalıĢmaları daha önce vizyonu “kurumsallaşmış ve 

güçlü sivil toplum örgütleriyle demokratik katılımda öncü bir kent”(ESYO resmi web 

sayfası) Ģeklinde tanımlamıĢ olan ESYO‘ya odaklanmıĢtır. Bu doğrultuda Odunpazarı 

grubu öncelikli olarak STK‘ların eğitimini hedeflemiĢ; yerel ya da ulusal çaptaki 

STK‘ların bilgi ve görgüsünü taĢımayı, sivil toplum destek ve belgeleme merkezi 

kurulmasını, katılım stratejisi geliĢtirilmesini ve atölye çalıĢmalarının yapılması 

amaçlamıĢtır. Toplantıya 3 belediye baĢkan danıĢmanından oluĢan bir grup ile katılan 

Gazi grubu Kaymaklı toplantısında aktif olarak çalıĢmalara katılmamıĢ, katıldıkları 

çalıĢmalarda ise bölgelerinden STK temsilcilerini sürece dahil edemedikleri için 

istenilen verimi alamamıĢlardır. Bunun üzerine gerek katılımcılardan gelen tepkiler, 

gerekse de Gazi Belediyesi‘nin bölgelerindeki sivil toplum kuruluĢlarını çalıĢmaya 

katma konusunda sıkıntıları nedeniyle, Gazi Belediyesi‘nin projeye devam 

etmemesine karar verilmiĢtir (Kulözü, 2012a).  

Ayrıca Kaymaklı toplantısı sonunda projenin 3. genel toplantıya kadar STGM‘nin 

her katılımcı yerelin yol haritalarını uygulama süreçlerini düzenli olarak takip 

ederek, desteklemesi, motivasyon ve kolaylaĢtırıcılık konusunda her türlü yardımı 

sağlamasına karar verilmiĢtir. Bu süreçte STGM‘nin desteği ile Odunpazarı‘nda 

kapasite geliĢtirme eğitimi yapılmıĢ ve ESYO için stratejik planlama çalıĢmalarına 

baĢlanmıĢtır. Seyrek‘de ise katılımcı yönetim planlaması ve kalkınma potansiyeli 

durum saptaması çalıĢması gerçekleĢtirmiĢtir.  

4.3. Kızıltepe Toplantısı  

Projenin son toplantısı 25-27 Nisan 2007 tarihlerinde Kızıltepe‘de gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Bu toplantıda öncelikle katılımcı yerellerin 2. toplantıdan sonra kendi bölgelerindeki 

geliĢmelerle ilgili olarak bir durum değerlendirmesi yapılmıĢ, katılımcı yerellerin yol 

haritaları bölgelerde atılan adımlar doğrultusunda yenilenmiĢtir.  

Kızıltepe toplantısında gerçekleĢtirilen çalıĢmalar sonucunda Kaymaklı grubu 

hedefini turizmden gelen ekonomik faydanın arttırılması ve bunun için 

Kaymaklı‘nın turizm geliĢim sürecine Kaymaklı halkın sahip çıkması olarak 

tanımlamıĢ, bunun için 2 strateji benimsenmiĢtir; gelir arttırma ve toplumsal 

sorumluluğu arttırma. Seyrek grubu ise bu noktaya kadar STGM desteği ile yapılan 

sorun analizleri neticesinde bölgede öne çıkan konular ekseninde 7 ayrı çalıĢma 

grubu oluĢturmuĢ, bunlardan kadın, eğitim, alternatif gelir kaynakları oluĢturulması 

ve gençlik grubunun aktifleĢtirilmesinde önemli ölçüde yol alındığı görülmüĢtür. 

Ancak muhtarlar, tarım ve esnaflar, konusunda yol alınması gerektiği ortaya 
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koyulmuĢtur. Ayrıca Seyrek grubu önceliğini sivil toplum bilincinin geliĢtirilmesi ve 

bölgede kurulan çalıĢma gruplarının belediyeden bağımsız bir Ģekilde sivil 

kurumsallaĢmalarının sağlanmasını olarak tanımlamıĢtır. Bu doğrultuda Seyrek‘in 

hedefi “bir yıl içinde yedi farklı konuda sivil toplum örgütünün kurulması ve aktif 

olması” olarak tanımlanmıĢtır. Odunpazarı grubu ise projenin baĢlamasından önce 

baĢlattığı ESYO giriĢimlerine proje kapsamında STGM desteği ile hız kazandırarak 

sürdürmüĢ, projenin son toplantısına gelindiğinde ESYO için baĢlanan stratejik 

planın tamamlanması öncelikli hedef olarak tanımlanmıĢtır. Ayrıca katılım 

mekanizmalarının geliĢtirilmesi ve etkin kılınması, çevre-kadın ve insan hakları 

alanında örgütlenmenin desteklenmesi ve ESYO‘nun tanınırlık ve görünürlüğünün 

artırılması alt hedefler olarak tanımlanmıĢtır (STGM, 2007).  

Katılımcı grupların yol haritalarının sunulması ve projenin genel değerlendirilmesinin 

yapılmasının ardından toplantı sona ermiĢtir. Bu toplantı projenin son toplantısı olduğu 

için izleyen süreçte her 3 yerelde proje sürecinde elde ettikleri deneyimler ve 

öğrendikleri ile STGM‘nin desteği olmadan çalıĢmalarına devam etmiĢlerdir.  

5. Sonuç 

ÇalıĢmaya konu olan Katılımcı Demokrasi‘de Yerel Yönetim ve STK ĠĢbirliği 

projesi STGM tarafından 5355 sayılı kanun ile yerel karar mekanizmalarında sivil 

toplum örgütlerinin aktif katılımlarını sağlamaya yönelik yasal altyapının 

sağlanması üzerine tasarlanmıĢtır. Bu araĢtırma kapsamında projenin katılımcısı 

olan yerellerden Gazi, Kaymaklı, Odunpazarı ve Seyrek‘e odaklanılmıĢ ve sonuç 

olarak aynı amaca yönelen yerellerde deneyimlenen katılımlı süreçlerin ve süreç 

çıktılarının farklılaĢtığı görülmüĢtür. Farklı bağlamsal özelliklere sahip yerellerde 

gerçekleĢen katılımlı süreçler, çıktıları ve bunların nasıl farklılaĢtıklarını 

vurgulamak,  bu süreçlerin bağlam bağımlı olma özelliğinin ve bu nedenle de her bir 

özgün bağlam için özenle tasarlanmasının gerekliliğinin anlaĢılması açısında önem 

taĢımaktadır. Projenin katılımcısı yereller katılımlı yönetim yapıları oluĢturmak 

amacıyla yola çıkmıĢlar, ancak her bir yerelin proje süreçleri ve hatta süreçteki 

amaçları baĢlangıçta tanımlanan amaçtan uzaklaĢmıĢ ve yerelliğin ihtiyaçları 

doğrultusunda, bölgelerindeki dominant sorunlar ile yeniden ĢekillendirmiĢtir. 

Dolayısıyla her bir yerelin süreci her biri özgün olan bağlamların gerektirdiği 

Ģekilde ilerlemiĢ, süreçler ve süreçlerin çıktıları farklılaĢmıĢtır.  

Katılımcı yereller arasında sosyo-ekonomik geliĢmiĢlik düzeyi sıralamasında en 

önde olan Odunpazarı aynı zamanda projenin tasarlanmasında da motivasyon 

oluĢturmuĢ, proje baĢlamadan önce yerelde katılımlı yönetim yapısı oluĢturma 

sürecine baĢlanmıĢtır. Bu nedenle de süreçte diğer yerellerde büyük ölçüde 

farklılaĢmıĢtır. Odunpazarı grubu bölgelerindeki STK‘ları ortak bir çatı altında 

toplama hedefini ESYO çatısı altında gerçekleĢtirmiĢ ve bu inisiyatifin varlığını 

sürdürmesini sağlamıĢtır. GeliĢmiĢlik düzeyi açısından baktığımızda 2. sırada yer 

alan Gazi ise süreçte varlık gösterememiĢ, projenin temel gerekliliği olan bölgedeki 

STK‘ları aktive etmeyi baĢaramamıĢ ve proje tamamlanmadan sürecin dıĢına 

çıkarılmıĢtır. Odunpazarı ile ölçek ve geliĢmiĢlik düzeyleri anlamında benzerlik 

göstermesine ve aynı siyasal partiye mensup 2 yerel yönetiminde baĢkanlarının 

çalıĢmalara katılmamıĢ olmasına karĢın, Odunpazarı grubu proje kapsamında 

amacına ulaĢan ve projenin çıktısının sürdürülebilirliğini sağlayan tek grupken, Gazi 

grubu süreçte varlık gösterememiĢtir.  



Neslihan Kulözü 

674 

GeliĢmiĢlik düzeyi ile 3. sırada yer alan Kaymaklı‘da diğer yerellerden farklı olarak 

projenin ortağı olmadan önce kent konseyi çalıĢmaları özellikle kadın meclisi 

çalıĢmalarına ağırlık verilerek baĢlatılmıĢtır. Projenin partneri olunması ile beraber 

kapalı bir tarım toplumu olan Kaymaklı‘da kadınların sosyal yaĢama ve iĢgücüne 

katılımını artırmayı hedefleyen çalıĢmalar hızlanmıĢ ve proje sürecinde Kaymaklı‘da 

kadın kooperatifi ve belediyenin desteği ile STK kurulmuĢtur. Ancak Kaymaklı‘da 

2009 yılı yerel seçimleri ile belediye baĢkanı değiĢmiĢ ve proje sürecinde kaydedilen 

ilerleme durma noktasına gelmiĢtir. Kaymaklı‘da yeni belediye baĢkanı proje 

sürecinde yerelde çalıĢmalara katılmıĢ bir isim olmasına karĢın çalıĢmaların 

sürdürülmesi için çaba göstermemiĢ, destek sağlamamıĢtır. 2009 yerel yönetim 

seçimlerinin proje sürecinde kaydedilen ilerlemeyi durdurduğu diğer bir yerellik ise 

Seyrek olmuĢ; Seyrek belediyesi 2009 yılında tüzel kiĢiğini kaybetmiĢtir. Kaymaklı 

gibi kapalı bir tarım toplumu olan Seyrek‘de çalıĢmalar özellikle kadınların sosyal 

yaĢama ve üretime katılımlarını önemli ölçüde arttırmıĢ, bazı toplumsal normların 

belirgin biçimde kırılması neden olmuĢtur (Kulözü, 2013; Kulözü, 2012b). Ancak 

Seyrek‘te yerel halkı aktive eden ve Seyreklilere liderlik eden kadın belediye 

baĢkanının belediyenin kapanması ile yetkilerini kaybetmesi Seyrek‘de Kaymaklı‘ya 

benzer biçimde kaydedilen hızlı ilerlemenin durma noktasına gelmesine neden 

olmuĢtur. Ancak her 2 yerelde de bugün aktif olarak çalıĢmaların sürdürülmemesine 

karĢın özellikle kadınların süreçte öğrendikleri ve edindikleri deneyim ile sosyal 

hayata ve üretime katılımlarında önemli ilerlemeler kaydedilmiĢ ve yaĢanan 

geliĢmeler toplumun gündelik yaĢamına kalıcı bir biçimde yansımıĢtır.  

Sonuç olarak Katılımcı Demokraside Yerel Yönetim ve STK ĠĢbirliği Projesi 

aracılığıyla farklı bağlamsal özelliklere sahip yerel yönetimler ve STK‘lar bilgi ve 

deneyimlerini paylaĢma ve iliĢkiler kurma imkânı bulmuĢtur. Katılımcı gruplar 

gerek proje sürecinde iyi örnek olarak sunulan Beyoğlu ve Çanakkale 

inisiyatiflerinden gerekse katılımcı yerellerin deneyimlerinden yani yerellerde 

üretilen bilgilerden öğrenme fırsatı bulmuĢlardır. Ancak süreç içinde, yerel 

yönetimde katılımcı yönetim yapıları oluĢturma hedefine yönelen ancak farklı 

bağlamsal özelliklere sahip yerellerin, katılımlı süreçlerinin birbirinden farklı 

Ģekilde geliĢtiği ve farklı çıktıları olduğu görülmüĢtür. Bu sonuç, her bir katılımlı 

sürecin özgün olduğunu ve her birinin sürdürüldüğü yerelin bağlamsal özelliklerini 

dikkate alarak özenle ve sürecin akıĢı içinde ‗ortaya çıkıĢlara‘ (emergence) uyum 

sağlayabilecek Ģekilde esnek bir biçimde tasarlanması gerektiğini göstermektedir.  

 

 

 

 

Notlar: 

Bu çalıĢmanın ampirik verisinin toplanması sürecinde görüĢmeler için sabırla vakit ayıran 

tüm görüĢmecilere teĢekkürü borç biliyorum.  

i Bu çalıĢmada örnek proje süreci ve yerellerin bu süreçte yaĢadıkları deneyimler yazarın 

―Socio-psychological Dimensions of Participatory Processes: In the Case of the Local 

Government and NGO Cooperation in Participatory Democract Project‖ baĢlıklı Türkiye‘den 

4 yereli ve katılımcı süreçlerini örnek olarak çalıĢtığı doktora tezi kapsamında toplanan nitel 

veriye bağlı olarak sunulmaktadır.   
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Demokrasinin Mekansallaştırılması ve Yerel 

Demokrasiye Dayalı Anayasa 

Tanyel Özelçi Eceral,  Bilge Armatlı Köroğlu, Burcu Çıngı Özüduru, Necibe 
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Öz: Bu çalışmada, temel toplumsal tercihlerin ortaya konduğu anayasaların yeni hak üretme 

süreçlerini geliştirecek bir demokrasi kurgusuna sahip olması gerekliliğinden yola çıkılmıştır. 

Böylece, hak üretme sürecinde toplumsal uzlaşmanın sağlanacağı toplum birimi olarak tek 

başına ulus-devleti kullanmak yerine, çoğulcu haklar sisteminin gelişmesine olanak verecek 

yerellikler ya da ağlar toplumu üzerinde oluşan yeni birlikteliklerin ele alınması gerekliliği 

ortaya konmaktadır. Çalışmada, değişen ve dönüşen dünyada demokrasinin mekansallaşması 

kavrayışı çerçevesinde, Türkiye‟de merkezi-yerel yönetim ilişkilerinin farklı bir yaklaşım ile 

yeniden tanımlanması ve yerel yönetim düzeylerinin yeniden düzenlemesi gerekliliği ileri 

sürülmektedir. Yerelleşme çerçevesi kurulurken, yerelin tanımı, yerel ile diğer yerellerin 

birlikteliği, yerelin yetkilendirilmesi üzerine düşünceler geliştirilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: mekansal, demokrasi, yerel, anayasa 

 

Abstract: The fundamental preferences in a society are integral parts of constitutions, 

therefore they must provide a democratic perspective that enables processes of new rights 

generation. Based on this perspective, this study, purports using new entities composed of 

small localities and society of networks that enable development of pluralism instead of 

nation-state as the sole societal unit of social concensus in generation of rights. The paper 

presents unique ideas about how Turkey, composed of localities, should be governed with the 

spatial aspects of democracy in the changing world, by touching upon the need for a new 

approach in redefining central government-local government relationships and hierarchies of 

local government levels. In the framework, new ideas are developed on definition of local, its 

association with other localities, the holistic entity that these localities conform, common 

needs of localities and the authority for accommodating those needs.  

Keywords: spatial, democracy, local, constitution 
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1. Giriş 

Türkiye Cumhuriyeti 1982 Anayasası'nın üzerinden 30 yıla yakın zaman 

geçmiĢtir. Askeri bir müdahale ertesinde hazırlandığından dolayı hak ve 

hürriyetler konusunda tutucu davranan bu Anayasa, 1990'larda Doğu Bloğu'nun 

dağılması, küreselleĢme ile ortaya çıkan özgürlükçü akım ve Avrupa Birliği'ne 

uyum amacıyla 16 kez değiĢikliğe uğramıĢtır. 1982 Anayasa'nın değiĢtirilmesi 

sürecinde, kısmi demokratikleĢme arayıĢları devam ederken, demokrasinin en 

temelinde yer alan “yerellik” konusu gerektiği kadar sorgulanmamıĢ, yeni tanım 

ve düzenlemeler çerçevesi oluĢturulamamıĢtır. Yerinden yönetim anlayıĢını ön 

plana çıkarmayı hedefleyen yerellik kavrayıĢının temelinde; ülkenin idari 

hizmetlerinin merkezi devlet dıĢında, farklı yörelerde oturan halkın, kendi 

aralarından seçtikleri kimseler tarafından yürütülmesi bulunmaktadır. Bu yönetim 

biçiminde, farklı yörelerde yaĢayan bireylerin ve toplulukların ortak ihtiyaçlarının 

karĢılanması, ekonomik ve kültürel zenginlik ve refahına iliĢkin kamusal yerel 

iĢlerin, kendi sorumlulukları altında ve topluluğun yararları doğrultusunda 

düzenlenmesi hakkının yerel yönetim birimlerine bırakılması esastır., Hiçbir 

ayırım gözetmeden, insanı yerel demokrasinin temeli kabul eden, iĢleyiĢinde insan 

haklarını, çoğulcu ve katılımcı demokrasi ilkelerini yaĢama geçiren, özerk ve 

demokratik bir yönetimdir. 

Ülkemizde yerellik konusunda meydana gelen en önemli geliĢmelerden biri, 

1980'lerde Avrupa Konseyi'nin kabul ettiği Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik 

ġartı‘nın, 1988 yılında Türkiye tarafından imzalanması ve 1991 yılında TBMM 

tarafından onaylanmasıdır. Önsözünde "yerel makamların her türlü demokratik 

rejimin temellerinden birisi olduğu" açıkça ifade edilen Avrupa Yerel Yönetimler 

Özerklik ġartı'na dayanarak 2000‘li yılların ortalarında 5393 sayılı Belediye, 5216 

sayılı BüyükĢehir Belediye ve 5302 sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanunları çıkarılmıĢtır. 

Buna rağmen idarenin bütünlüğü ilkesi, idari vesayet, merkezi idarede bulunan 

yetkiler açısından yerel özerklik ciddi anlamda delinebilmekte, ya da dar alanda 

tutulmaktadır.  

Dünyada yaĢanan hızlı kentleĢme; sürekli toplumsal ve teknolojik geliĢim ve 

değiĢim, demokratikleĢme ve insan hakları konusundaki geliĢmeler, merkeziyetçi 

yapılardan uzaklaĢma, küreselleĢme, yükselen yerellik ve çevre bilinci, hizmetlerde 

halka dönüklük ve yaĢam kalitesinin arttırılması çabaları gibi olgular yerel yönetim 

ve kentsel sorunlar konusunda yeni anlayıĢ ve arayıĢlara yol açmıĢtır. Bu bağlamda, 

Türkiye‘de de birçok kesiminde ve değiĢik siyasal yaklaĢımlar arasında yerel 

yönetimin güçlendirilmesi ve sisteminin geliĢtirilmesi gereği konusu gündeme 

gelmiĢtir. 

Bu değiĢim ve dönüĢümlere karĢılık 1982 Anayasası‘nda tek madde ile tanımlanan 

yerel yönetimlerin daha kapsamlı bir Ģekilde tanımlanması gerekliliğinden yola 

çıkan bu bildiride; demokratik bir yerel yönetim için değiĢen ve dönüĢen dünyada 

demokrasinin mekansallaĢması gerektiği, bunun da ancak yeni bir yerel yönetim 

tanımından geçtiği ileri sürülmektedir. Bu yeni tanımlamada belediyeler ya da 

mahalli idareler, mahalli müĢterek ihtiyaçları gideren kurumlar olmaktan ziyade, 

mahalli konularda ana yetkili, Anayasada açıkça tanımlı demokratik kurumlar haline 

dönüĢebilecektir.  
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2. Yeni bir yerel yönetim anlayışı ve Yerel demokrasiye dayalı anayasa 

Ülkemizdeki mahalli idare üzerinden tanımlanan yerel yönetim anlayıĢı, baskıcı ve 

dar kalıplara döküldüğü 1982 Anayasasından bu zamana kadar hiç bir değiĢikliğe 

uğramamıĢtır. Geçen sürede Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik ġartı‘nın kabul 

edilmesi bile Anayasamızda mahalli idareler ile ilgili değiĢikliğe yol açmamıĢtır. Bu 

anlamda yerel yönetim, mevcut devlet yapısı içinde desantralizasyon (adem-i 

merkeziyet) sürecini, çağdaĢ demokrasi anlayıĢının gerektirdiği boyutlara ulaĢtıran 

bir yönetim anlayıĢı olarak karĢımıza çıkmaktadır. Burada kullanılan 

desantralizasyon, merkezi yönetimin yetkilerinin daha büyük bir bölümünün yerel 

yönetime aktarılması ve yerel yönetimin daha özerk kılınması anlamına gelmektedir. 

Desantralizasyon, çağımızın demokrasi anlayıĢının kaçınılmaz bir gereğidir. Çünkü 

yurttaĢların yaĢama koĢulları ile ilgili kararların alınmasına katılmaları ve toplumsal 

geliĢmenin hızlandırılması konusunda bilgi ve yeteneklerini seferber edebilmeleri, 

demokrasinin özünü oluĢturmaktadır. Bunun ise, yurttaĢlara en yakın kademe olan 

yerel yönetimde gerçekleĢeceği, tüm demokratik ülkelerde ve uluslararası 

demokratik toplumlarda kabul edilmektedir. 

Türkiye'de yerel yönetimin karĢı karĢıya bulunduğu ana sorunlar ve yerel yönetimin 

temel ilkeleri göz önünde tutularak, yerel yönetim sisteminin geliĢtirilmesinde, içice 

geçmiĢ ikili bir yapıdan söz edilebilir. Bu ikili yapının bir yüzü, ‗demokratik‘ 

yönetim birimi olmanın gerektirdiği yerel yönetimin genel konumunu ve yerel 

demokrasinin kapsamlı bir biçimde geliĢtirilmesine imkan sağlarken, diğer yüzü ise 

‗etkin‘ hizmet birimi olmanın zorunlu kıldığı yerel hizmetlerin, insan gücünün, mali 

kaynaklarının, örgütsel yapısının geliĢtirilmesine imkan sağlamalıdır. 

Bu temel yaklaĢıma uygun olarak, "Demokratik ve Etkin Yerel Yönetim" Türkiye'de 

yerel yönetim sisteminin geliĢtirilmesinde, bütünsel, kapsamlı ve tutarlı bir model 

olarak tanımlanabilir. Demokratik ve etkin yerel yönetim, Türkiye‘de kapsamlı bir 

değiĢimi öngörmeli ve değiĢimin öncülüğünü de yapmalıdır.  

Ülkemizde cumhuriyet dönemi öncesinden gelen anayasal süreçler gücün nasıl 

paylaĢılacağı üzerine kurgulanmıĢtır. Merkezde yoğunlaĢan gücün, cumhuriyet 

döneminde laik kurumlarla denetim altına alınması ülkemizde çağdaĢlaĢmayı 

getirmiĢ olsa da, demokrasinin gerçek anlamda uygulanmasında Anayasalarımızın 

katkısı sınırlı kalmıĢtır. Demokrasinin hakim kılınmasında idarenin kuruluĢu, iĢleyiĢi 

ve denetimi ile ilgili tasarrufların öne çıkması gerekmektedir.  

2.1. Haklar Alanı Olarak Anayasa 

Anayasalarda temel tartıĢma haklar alanıdır. Bu nedenle anayasaların toplumların 

hak üretme ve çeĢitlendirme süreçlerine açık hale getirilmeleri toplumların yaĢam 

kalitesini geliĢtirmeleri açısından önem taĢımaktadır. Martin (1993) hak kavramını 

toplumca kabul edilmiĢ ya da benimsenmiĢ bir eylem biçimi ya da isteğini yerine 

getirme yolu olarak tanımlamaktadır. Bireyin toplumca kabul edilmiĢ isteğini yerine 

getirme yolu; 1. yapma ya da eylemde bulunma özgürlüğü, 2. insana ya da 

yaptıklarına zarar vermekten kaçınılması, 3. bir hizmetin sağlanması olarak 

tanımlanabilir. Böyle bir yaklaĢım, hak kavramının hak sahibinin dıĢındaki 

bireylerin davranıĢına bağlı olmasını ortaya çıkarmaktadır. Bireylerin haklara uygun 

biçimde davranmasını sağlayacak iki ek mekanizma ise; diğerlerinden beklenen 

davranıĢların ahlaki normatif bir içeriğinin bulunması ve bu hakların toplumca 
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tanınmıĢ ve yasalarla güvence altına alınmıĢ olmasıdır. Böyle bir çerçevede ele 

alındığında haklar, ancak toplumsal olarak üretilebilmekte, hakların toplumsal 

üretimi toplumun bireylere ayrıĢmasını bir bütünleĢme haline dönüĢtürebilen bir 

süreç olmaktadır (Tekeli, 1999).   

Günümüzün demokrasisi artık homojenleĢtirilmiĢ bir kültüre ulaĢmayı 

hedeflememekte, günümüzde demokrasi denildiğinde çoğulcu demokrasi, 

katılımcı demokrasi ve demokratik yönetiĢime doğru dönüĢerek yol alan bir 

demokrasiden söz edilmektedir. Günümüzde demokrasiler farklılıklara izin veren 

rejimler olması özellikleriyle savunulmaktadır. Bu geliĢmeler birey düzeyinin 

dıĢındaki hak kavramlarının geliĢmesine neden olmuĢtur. Üniter (tek yapılı) devlet 

anlayıĢının gerisinde bireysel ve evrensel haklar sistemi bulunmaktadır. Oysa 

günümüzde grup hakları, kültürel haklar gibi haklardan söz edilmektedir. Bu da üç 

düzeyde toplum ve üç düzeyde haklar sistemi üzerinden düĢünülmesi gereğini 

ortaya çıkarmaktadır; evrensel düzeyde insan hakları, ulus devlet düzeyindeki sivil 

haklar ve gruplar düzeyindeki grup hakları (Tekeli, 1999). Buradaki kuramsal 

sorun bu üç farklı düzeydeki haklar sisteminin üniter devlet sistemi ile nasıl 

uzlaĢtırılacağıdır.  

Dünyada yaĢanan geliĢmeler karĢısında, hak üretmede toplumsal uzlaĢmanın 

sağlanacağı toplum birimi olarak ulus-devletin yanısıra yerellikler ya da ağlar 

toplumu üzerinde oluĢan yeni birliktelikler ele alınabilmektedir. Bu birimlerde yeni 

geliĢen demokrasi pratikleri yoluyla hak üretme yollarının olabileceğinin 

düĢünülmeye baĢlaması, üç farklı düzeydeki haklar sisteminin bir aradalığına olanak 

vermektedir. Haklar konusunun küreselleĢen-yerelleĢen bir dünyada yeni anlamlar 

kazanabileceği, bunun da çoğulcu bir toplumun yaĢama geçirilmesi bakımından özel 

bir önem taĢıdığının farkına varılması; anayasaların toplumun bu yeni hak üretme 

süreçlerine açık kalmasını sağlayacak düzenlemeleri içermesi gerektiği sonucunu 

ortaya çıkarmaktadır. 

2.2. Temsili Demokrasinin Krizi ve Yeni Demokrasi Arayışları 

Günümüz dünyasında uygulamasında sorunlar olsa da adından en çok söz edilen 

yönetim biçimi demokrasidir. Bugün genel olarak kabul gören ve bir o kadar da 

eleĢtirilen demokrasi modeli ise temsili demokrasidir (Tekeli, 2011a). Demokrasinin 

temel niteliklerinin doğru kavranması alternatif etkin demokrasi sistemlerinin 

kurgulanmasında yol gösterici olacaktır.  

Demokrasinin temel niteliklerden birincisi demokrasi içinde insanların eĢit haklara 

sahip olduğu ve bu haklara saygı duymanın esas olduğudur. Ġkinci nitelik bir karar 

verme biçimi olarak baktığımızda karar verme yollarının demokrasi pratiği içinde 

farklılaĢabildiğidir (oy birliği, oy çokluğu, katılımcılık, vb.). Demokrasinin üçüncü 

niteliği ise, kuralları ve kurumlarıyla değiĢim halinde bir oluĢum olmasıdır.  

Günümüzde toplum ve üretim yapısında yaĢanan değiĢimler, küreselleĢme ve 

modernist düĢüncenin aĢınması ile ifade edilen dönüĢümler temsili demokrasinin 

meĢruiyetinin sorgulanmasına neden olmaktadır. Temsili demokrasinin günümüz 

koĢullarına uymadığı yönler Ģöyle sıralanabilir (SitembölükbaĢı, 2005; Tekeli, 

2009a):  
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 Temsili demokraside düzenli seçimlerin yapılması halkın katılımını sağlamakla 

birlikte, vatandaĢların kendileri adına alınan kararlarda etkilerini sınırlı 

tutmaktadır.  

 Çoğunluğu ele geçirerek iktidar olan siyasi partinin, bütün yönetim organlarını 

ele geçirmesi ve iktidar olmaktan kaynaklanan yetkilerini demokratik, adil, eĢit 

ve açık tarzda iĢletememeleri, yöneticilerin kendi çıkarlarına hareket etmeleri, 

vatandaĢa sorumlu oldukları esasından uzaklaĢarak yaptıkları hesapsız icraatları 

ve vatandaĢı bilgilendirmemeleri, demokratik kurumlara olan güveni 

sarsmaktadır. 

 Çoğunluk yönetimi veya vatandaĢlar arasında eĢit güç olmamasından 

kaynaklanan iktidar paylaĢımının uygulamada yarattığı sorunlar sosyal 

dengesizliklere yol açmaktadır. 

 EĢit oy verme ilkesi demokratik katılımı ve katılım bilincini sağlamak ve 

çoğunluğun iradelerinin siyasal sürece yansımasına neden olmakla birlikte, oy 

çokluğunun yeterli sayılması ile demokrasi pratiğinin çoğunluğun sultasına 

dönüĢmesi mümkün olabilmektedir. Oy çokluğu yaklaĢımı farklılıklara olanak 

vermemekte, çoğunluk sağlayamamıĢ farklı görüĢ ve eğilimlerdeki alt kültür 

gruplarını sürecin dıĢında bırakmaktadır.  

 Ulus devletin kimliğini taĢımanın ötesinde, bireyler birden fazla mekana ait 

olabilmekte, birden fazla kimliği aynı anda taĢıyabilmektedir. Ulus sınırlarının 

akımları denetleme gücü gün geçtikçe azalmakta, ülke içinde yaĢayanların 

kaderini büyük oranda ülke dıĢında alınan kararlar belirleyebilmektedir.  

YaĢanan dönüĢümler göz önünde bulundurulduğunda temsili demokrasinin, karını 

ve çıkarlarını maksimize etmeye çalıĢan atomistik birey kabulünün, günümüz 

gerçekliğini yansıtmadığı görülmektedir. Gerçekte bireyler iliĢki içinde ve gruplar 

halinde çıkarlarını savunma eğilimindedir. Atomistik bireyi temel alan temsili 

demokrasinin yetersizliği karĢısında, yeni koĢullara uygun iĢlerliği olan bir 

demokrasi pratiğinin geliĢtirilmesi için farklı demokrasi biçimlerini (çoğulcu 

demokrasi, katılımcı demokrasi, çok düzeyli yönetiĢim vb.) ele alan arayıĢlar 

bulunmaktadır (Tekeli, 2011b).  

GeliĢtirilecek alternatif demokrasi yaklaĢımlarında temel kabul bireyin iliĢki içinde 

bir birey olduğu, toplumun ise iliĢki içinde olan bireylerden oluĢtuğudur. Yeni 

demokrasi pratiğinde karar alma süreçleri kararlardan etkilenenlere en yakın noktada 

kurgulanarak, bireylerin ve grupların kendilerini, yaĢam alanlarını ilgilendiren 

konularda etkin olarak söz sahibi olmaları sağlanabilecektir.  

2.3. Mekanın Değişen Niteliği ve Temsili 

Günümüzde, dünyada yaĢanan dönüĢümlere paralel olarak bireylerin yaĢam 

alanlarının temeli olan mekansal örgütlenmeye iliĢkin kavramsallaĢtırmalar da 

değiĢim göstermektedir. 1960‘lı yıllarda, ulus devlet sistemi içerisinde yaĢayanların 

kaderini belirleyen kararların büyük ölçüde yine ulus devletin toprağı (territory) 

içinde alındığı varsayılıyordu. Dünya da, ulus devletlerin yan yana gelmesinden 

oluĢan bir mekan olarak betimleniyor ya da temsil ediliyordu (Tekeli, 2009a). Bu 

anlayıĢ gerek uluslararası iliĢkileri çözümlemekte, gerekse insan ve mal akımını 

anlamada ve açıklamada yeterli olabiliyordu. Böylesi bir mekan içerisindeki 
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birimlerin karĢılıklı iliĢkileri, aralarındaki uzaklığın artıĢına bağlı olarak azalma 

eğilimi taĢıyordu.  

Ulus devlet sisteminin mekansal temsil biçimini en iyi açıklayan model 

Christaller‘in (1933) ―merkezi yerler kuramı‖ idi. Mal ve hizmetlerin yüksek veya 

düĢük sıralı olmasını ve eĢik nüfusu dikkate alarak Ģehir merkezlerinin, en uygun 

yayılma alanını sağlayan altıgen biçiminde bir yerleĢim alanının merkezinde 

kurulması gerektiğini ileri süren Merkezi Yerler Kuramı‘nın ulus devlet sisteminin 

mekanını temsil kabiliyetindeki baĢarısının ardında üç özelliğinin etkisi 

bulunmaktaydı (Tekeli, 2009a):   ulus mekanının mal ve hizmet sunum esasına göre 

bölgelere ayrılması, bölgelere ayırmanın bir yerleĢmeler ve bölgeler hiyerarĢisini 

içermesi ve yerleĢmeler arasında belli bir kent kır ayırımı içermesi.  

1990‘lı yıllara gelindiğinde bu mekansal temsilin çeĢitli sebeplerle (Tekeli, 2009a) 

yetersiz kaldığı görülmektedir: 

Ülke sınırlarının ya da ülke toprağının işlevinin ve anlamının değişmesi; 

KüreselleĢme ile ülke ve diğer idari bölünmelerin sınırlarının yeniden tanımlanması 

söz konusudur. Özellikle artan uluslararası iliĢkiler ve etkileĢim, ülke sınırları 

içerisinde yaĢayanların kaderlerinin ülke sınırları dıĢında alınan kararlarla 

değiĢebileceğini ve ülke toprağının sınırlarında sağlanan ―alansal denetim‖in artık 

denetimi sağlamanın doğal ve tek aracı olmaktan çıktığını göstermektedir. Böylesi 

bir dönüĢümle ülke sınırlarının giderek daha geçirgen hale geldiği, mal ve sermaye 

akımlarının bu sınırları delerek yeni kanallar oluĢturduğu ve serbestleĢtiği 

görülmektedir. Günümüzde bu sınırlar sadece emek akımı üzerine denetim 

kurmaktan öteye gitmemektedir. Bu durumda ülkeler toplumsal denetimin kurulması 

bakımından anlamlı alansal birimler olma özelliklerini kaybetmektedirler.    

Coğrafi mesafenin mekan üzerindeki etkileşimi engelleyici özelliğinin azalması; 

GeliĢen ulaĢtırma ve iletiĢim teknolojilerinin de etkisiyle haberleĢme ve bilgi 

aktarımında coğrafi mesafe belli ölçülerde insan ve mal akımında engel olma 

niteliğini kaybetmektedir. YaĢanan bu değiĢimler mekanın farklı bir temsil yöntemi 

üzerinden irdelenmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. Yerelliklerin ulus devletler 

dünyasına hapsolmayan iliĢkilerini ve küresel dünyayla etkileĢimini anlamak ve 

değerlendirebilmek ağsal (network) temsil biçimiyle mümkündür (Tekeli, 2008).  

Bir ağ, düğüm noktaları ve bunları değiĢik biçimlerde iliĢkilendiren akım 

kanallarından oluĢmaktadır (Newman, 2010). Ağsal temsil biçiminde,  hiyerarĢik 

iliĢkilerden ziyade yatay iliĢkilerin geliĢmiĢ olduğu bir yapılanma öngörülmektedir. 

Ağsal temsilde mekanın alanlara ayrılmaması, ağ içerisindeki iliĢkiler biçimi ve 

akım kanallarının kapasitesi coğrafi mesafenin engelleyici özelliğinin ortadan 

kalkmasına neden olmaktadır.  

Ağsal temsilin mekansal boyutu bir anlamda dıĢarıda bırakması büyük ölçüde ağın 

düğüm noktası olarak gösterilecek olan yerelin mekansal yayılımını dıĢarıda 

bırakması anlamına gelmektedir. Böylesine bir durum artan iletiĢim teknolojilerine 

rağmen yüz yüze iliĢkilerin hala önemini koruduğu günümüz gerçekliğiyle 

örtüĢmemektedir. Dolayısıyla günümüz dünyasının mekansal gerçekliğinin 

algılanmasında, ağsal temsil yöntemine ilave olarak yerelin kendisinin de alansal 

olarak modele katılmasında yarar olduğu söylenebilir (Tekeli, 2008; 2009a).  Ancak 
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böylesine bir yaklaĢımla, sosyal iliĢkilerin gömülü olduğu alan ve bu ağ içerisindeki 

kurumsal düzenlemelerin gerçekleĢtiği yerelliklerin temsili, gerçek dünyaya uygun 

biçimde yapılmıĢ olacaktır (Tekeli, 2008).  

Bir iliĢkiler ağının düğüm noktasının etrafında bir alan (territory) ve topluluk 

(community) olarak betimlenen yerel, merkezi yerler kuramındaki yerelden farklıdır 

(Tekeli, 2009a). Yerelin konumu, artık merkezi yerler hiyerarĢisi içinde olduğu gibi 

değiĢtirilemez biçimde belirlenmemiĢ ve üzerinde bulunan iliĢki ağlarınca seçmeler 

yapmasına açık bir hale gelmiĢtir. Merkezi yerler kuramının öngördüğü, herhangi bir 

yerleĢmenin bir üst kademe merkezin denetiminden geçmeden baĢka yerleĢmelerle 

iliĢki kuramaması yaklaĢımı, günümüzde, yerelliklerin ağdaki diğer yerellerle iliĢki 

kurabilme kapasitesi ve hızına bağlı hale gelmektedir. Yerellikler kapasitesini 

geliĢtirmesine ve ―öğrenen bir yerel‖ olabilmesine bağlı olarak dünyadaki iĢbölümü 

içinde daha önemli bir konuma gelebilmektedir. Yerelin durumunu pazarlık 

edebilmesi, dünyanın küreselleĢmesi ve içine girilen ağ iliĢkilerinin sağladığı 

olanaklar yüzündendir.  

2.3. Türkiye’de Yaşanan Değişim ve Dönüşümler 

Dünyada demokrasi ve mekanın temsili konusunda yaĢanan değiĢimler ve 

dönüĢümler, yeni demokrasi anlayıĢında, yönetime doğrudan katılıma olanak 

sağlayan mekanizmaların önem kazandığını ortaya koymaktadır. Günümüzde 

demokrasi ile yönetilen ülkelerde, yerel yönetimlerin demokratik yapılanmanın ön 

koĢulu olarak görülmesinin nedeni, doğrudan katılım mekanizmalarını sağlayan 

kurumlar olmalarından kaynaklanmaktadır.  

Son dönemde, kamu politikalarının oluĢturulmasında, karar mekanizmalarının halka 

yakınlaĢtırılması ve daha çok yerellik ve daha çok katılım ve Ģeffaflık anlayıĢları 

önem kazanmaktadır. Hizmetleri karĢılamakta yetersiz olduğunu anlayan merkezi 

yönetimler, yerelleĢmenin artırılmasını ve bu Ģekilde hizmetlerin sürdürülmesinin 

daha verimli hale getirileceğini gündeme getirmektedir. KüreselleĢen dünyada 

halkın daha farklı ve kaliteli hizmet talep etmesi kamu idarelerini farklı arayıĢlara 

itmiĢtir. Bunlardan birisi de kentsel hizmetlerin sunumunda yerel yönetimlere yetki 

ve kaynak aktarımı olmuĢtur. Özellikle Avrupa Birliği‘nde, ―sübsidiarite‖ olarak 

tanımlanan hizmette halka yakınlık, yerellik, yerindenlik anlamına gelen kavram, 

birlik müktesebatının önemli bir parçası haline gelmiĢtir. Sübzidiarite, hizmetin, 

prensip olarak vatandaĢa en yakın idari birim tarafından yerine getirilmesini ve 

sadece bu birim tarafından ya hiç ya da yeterince etkin bir biçimde yerine 

getirilemeyen hizmetlerin bir üst birim tarafından üstlenilmesini gerektirir (Kaya, 

2003). Ġlkenin altında yatan ana fikir, topluma ve onun içinde bulunan bireyden 

aileye, yerel topluluktan değiĢen büyüklükteki gruplara kadar uzanan değiĢik 

oluĢumlara, siyasal yetkiyle müdahale edebilmektir. Avrupa Yerel Yönetimler 

Özerklik ġartı‘nca da desteklenen hizmette halka yakınlık ilkesi; katılımcılık, 

etkinlik, verimlilik, ekonomiklik gibi ilkeleri hedeflenmiĢ ve demokratik bir 

yönetimin de aracı haline gelmiĢtir.   

Türkiye‘nin AB‘ye üyelik sürecinin devam ettiği bu dönemde, AB‘de yerel 

yönetimler-merkezi yönetim iliĢkilerini düzenleyen yerindenlik ilkesinin ülkemizde 

de hayata geçirilmesinin ilkelerinin nasıl belirleneceği önem kazanmaktadır. Yerel 

yönetimler açısından bakıldığında bu yaklaĢım, özellikle büyük ölçekli birimlerin 
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yetki ve sorumluluklarının, mahalle ölçeğindeki mevcut ya da oluĢturulacak yeni 

kurumlar dikkate alınarak yeniden belirlenmesi ve bu yolla yönetimin halka 

yakınlaĢtırılması anlamına gelmektedir. Oysaki, yapılan yeni düzenlemelerde bunun 

tam tersi yaklaĢımların olduğu izlenmekte; 2012 yılında yürürlüğe giren 6360 

sayılı kanun ile sayısı 13‘den 26‘ya çıkarılan büyükĢehir belediyelerinin sınırlarının, 

il mülki sınırlarına geniĢletilmesiyle, büyükĢehire dönüĢen illerin sınırları içindeki 

tüm köy ve beldelerin mahalleye dönüĢtürülmesi, yerel yönetim kültürünün pek çok 

yerleĢmeden silinmesine, ortadan kalkmasına neden olacaktır. Diğer yandan, 

ayrımsız biçimde beldelerin kapatılması sonucunda en yakın belediye hizmetinin 

ilçe merkezinden karĢılanacak olması nedeniyle, hizmete eriĢimde ve kararlara 

katılımda "yerinden yönetim" ilkesi zedelenmektedir. Bir önceki sistemde Ġl Genel 

Meclisi aracılığıyla, seçilmiĢ yerel karar vericilere ait olan, yerel yatırımlara yönelik 

bazı karar ve tercihler, doğrudan merkezi idarenin atanmıĢ görevlilerine 

alınmaktadır. Bu durum yerelleĢme iddiaları açısından önemli bir tezattır. 

Yerel yönetim sistemimizin dayandığı hukuksal temeli iyi analiz edebilmek için, 

yerel yönetimlerle ilgili Anayasalarımızda yer alan ilkelerin bilinmesi gerekir. 

Ülkemizde yerel yönetimlerle ilgili kurallar, Osmanlı dönemine kadar uzanmakta ve 

çıkarılan ilk anayasa olan 1876 Anayasası‘ndan itibaren Anayasalarımızda farklı 

içeriklerde yer almıĢtır.  

Cumhuriyet dönemi anayasalarının baĢlangıcı olarak kabul edeceğimiz 1876 

Anayasası genelde dönemin merkeziyetçi Avrupa devletlerinden özelde de 

Fransa‘dan etkilenen bir anayasa niteliğindedir. 1876 Anayasası‘nda yerel 

yönetimler, merkezi yönetimin bir uzantısı olarak değerlendirilmiĢ ve merkezi 

yönetim ve onun uzantısı olarak taĢra teĢkilatını düzenleyen bir anayasa 

hazırlanmıĢtır. Yerel özerklik özelliği açısından incelendiğinde ise, Anayasanın 112. 

maddesi, belediye iĢlerinin idare edilmesini seçimle oluĢacak belediye meclislerine 

bırakmıĢ ancak taĢrada görev yapacak olan yerel yönetim birimlerine idari ve mali 

konularda özerklik tanıyan herhangi bir hükme yer verilmemiĢtir (KırıĢık ve Sezer, 

2006). 

1921 Anayasası 

1921 Anayasası, ülke tarihimizin yerel yönetimlere en geniĢ yetkileri veren ve yerel 

yönetimleri merkezi yönetimin bir uzantısı olarak değerlendirmeyen bir 

anayasasıdır. Bu çerçevede değerlendirildiğinde, yerel demokrasinin geliĢtirilmesine 

yol açacak en önemli düzenlemeleri içermektedir. ―1921 Anayasası dıĢındaki 

anayasalarda yerel özerklikten söz edilmemiĢtir. Sadece 1921 Anayasası özerkliğe 

anayasa metninde yer vermiĢtir‖ (Pirler vd., 1999: 14). 

1921 Anayasası ülkeyi il, ilçe ve bucaklara ayırmıĢ, il ve bucakların ―tüzel kiĢiliğe 

ve özerkliğe sahip‖ olduğu anayasada açıkça ifade edilmiĢtir. Ġllere ve bucaklara 

özerk bir yapı ve tüzel kiĢilik tanıyan 1921 Anayasası yerel meclislerin kendi 

baĢkanlarını seçmelerini ayrıca yürütme görevinin de seçilmiĢ baĢkan ve meclis 

tarafından yapılmasını öngörmüĢtür (Bilgiç, 1998).  

1924 Anayasası 

1924 Anayasası, 1876 Anayasası‘nda yer alan görev ayrımı ve yetki geniĢliği 

ilkelerini aynen benimsemiĢtir. 1921 Anayasasının görev ayrımı tanımının yerine, 
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daha merkeziyetçi olan 1876 Anayasası‘na benzer bir düzenleme getirmiĢtir. Buna 

göre, iller yetki geniĢliği ve görev ayrımı esaslarına göre yönetileceklerdir (Güler, 

2000). Burada görev ayrımı ile anlatılmak istenen; merkezi yönetim ile yerel 

yönetim arasındaki farklı görev alanlarının tanımlanmasıdır. 1924 Anayasası, idari 

yapılanmada 1921 Anayasasının aksine merkezi yönetime daha fazla ağırlık veren, 

buna karĢın yerel yönetimleri bir önceki anayasaya kıyasla zayıflatan bir içeriğe 

sahiptir.  

1961 Anayasası 

1961 Anayasası 1924 Anayasasına göre daha özgürlükçü bir anlayıĢı esas alan bir 

anayasadır. Bu özgürlükçü anlayıĢ yerel yönetimleri düzenleyen maddelere de 

yansımıĢtır. 1961 Anayasası‘nın 112. maddesinde, yönetim esasları baĢlığı altında, 

―idarenin kuruluĢ ve görevleri merkezden yönetim ve yerinden yönetim esaslarına 

dayanır‖ ifadesi yer almaktadır.  Yönetimin temel unsurlarından biri olarak 

tanımlanan yerinden yönetim kuruluĢlarının neler oldukları da 116. Maddede ―yerel 

yönetimler il, belediye ve köy halkının müĢterek mahalli ihtiyaçlarını karĢılayan ve 

genel karar organları halk tarafından seçilen kamu tüzel kiĢileridir‖ Ģeklinde 

tanımlanmaktadır. Buna göre üç çeĢit yerel yönetim birimi olarak, il özel yönetimi, 

belediyeler ve köyler bu maddede belirtilmiĢtir (KeleĢ, 2000).  

1982 Anayasası 

1982 Anayasası demokrasiyi 1980 yılında askıya almanın gerekçelerine uygun 

olarak hak ve özgürlükleri kısıtlayıcı bir anlayıĢla hazırlanmıĢtır. Yerel demokrasi 

açısından değerlendirildiğinde 1982 Anayasası yerinden yönetimi iĢlemez hale 

getirmeye yol açacak çok ağır vesayet hükümlerini içermektedir. 

1982 Anayasası‘nda yerel yönetimlerle ilgili iki madde vardır. 123. Madde ―idarenin 

kuruluĢ ve görevleriyle bir bütün olduğunu ifade ettikten sonra, ikinci fıkrada 

idarenin kuruluĢ ve görevleri, merkezden yönetim ve yerinden yönetim esaslarına 

dayanır‖ denilmektedir (Pirler vd., 1999: 14).  

127. madde yerel yönetimlerin tüm iĢleyiĢini düzenleyen anayasa maddesidir ve 

burada tanımlanan hükümler 1961 Anayasası ile benzerlikler göstermekle beraber 

merkezi yönetimi daha da güçlendirmiĢtir. Örneğin ĠçiĢleri Bakanlığı‘na yerel 

yönetimleri görevden alma yetkisi verilmiĢtir. Ayrıca, yerel yöneticilerin iĢlemleri 

(kararları), organları, görevleri ve mali kaynakları üzerinde merkezi yönetimin 

―vesayet yetkisi‖ olduğu belirtilmiĢtir (KırıĢık ve Sezer, 2006: 22). Buna göre 

idarenin bütünlüğü ve kamu görevlerinde birliğin sağlanması için vesayet yetkisini 

kullanmak olağan bir durumdur. Benzer biçimde 1961 Anayasası‘ndan farklı olarak, 

1982 Anayasası yerel yönetimlerin özgün iradelerine dayanarak kendi aralarında 

birlik kurabilmelerini Bakanlar Kurulu iznine bağlamıĢ ve bu yolla merkezi 

yönetimin etkinliğini daha da arttırmıĢtır.  

Türkiye Cumhuriyeti Anayasalarında yerel yönetimlerle ilgili yer alan temel 

maddeler ve nitelikler Tablo 1‘de özet olarak sunulmaktadır.  

Anayasal düzenlemenin dıĢında yerel yönetimlerle ilgili yapılan diğer 

düzenlemelerde de yerel özerkliği ve yerel demokrasiyi geliĢtirici önemli bir adım 

atılmamıĢtır. Son yıllara kadar Belediyeler 1930 yılında çıkarılan kanunla, Ġl Özel 

Ġdareleri ise 1913 yılında çıkarılan temel yasa ile yönetilmiĢtir. Son olarak çıkarılan 
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5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanunu ve 5302 

sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanunuyla yerel yönetimler idari ve mali yönden 

güçlendirilmeye çalıĢılmıĢtır. Bu yolla kentsel hizmetlerin önemli bir bölümünün 

kent yönetimleri eliyle yürütülmesine olanak tanıyacak düzenlenmeler getirilse de, 

yerel yönetimlerin görevleriyle orantılı mali kaynaklara kavuĢturulmasında yetersiz 

kalınmıĢtır.  

 
Tablo 1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasaları ve Yerel Yönetimler  

Anayasalar 
ve yerel 
yönetimler ile 
ilgili 
maddeler 

Merkezi-yerel yönetim ilişkisi Yerel 
yönetim 
kademesi 

Ayırd edici özellik 

1921 
Anayasası 
11., 12., 15., 
16., 17. ve 18. 
maddeler 

Yerel yönetimlere karar alma ve 
alınan kararları uygulama yetkisi ile 
bazı ekonomik, mali ve adli yetkiler 
verilmesi Yerel ve merkezi yönetim 
arasındaki iliĢki için teftiĢ 
mekanizması öngörülmesi  

Ġl 
Ġlçe  

Bucak 

Ġl ve bucaklara özerk bir yapı 
ve tüzel kiĢilikverilmesi 

1924 
Anayasası 

89., 90. ve 91. 
maddeler 

Merkezi yönetimle yerel yönetimler 
arasında ayrı ayrı görev alanları 
tanımlaması 
 

Ġl 

Ġlçe  
Bucak 
(kasaba ve 
köy) 

Ġller, kasaba ve köylere tüzel 
kiĢilik verilmesi 

Ġllerin yetki geniĢliği ve görev 
ayrımı esaslarına göre 
yönetilmeleri 

1961 
Anayasası 
 

116. madde 

Merkezi yönetimin yerel yönetim 
üzerindeki denetiminin nisbi olarak 
azalması (ancak merkezi yönetimin 
mali ve idari denetimi) 

Ġl 
Belediye  

Köy 

Ġller, belediyeler ve köylere 
tüzel kiĢilik verilmesi  
Yerel yönetimlere görevleriyle 
orantılı gelir kaynağı 
sağlanması 

Yetki geniĢliği ve görev ayrımı 
ilkelerinin bütünü olarak 
görülen ademi-
merkeziyetçiliğin anayasal 
temelini yitirmesi  

1982 
Anayasası 

 

123. ve 127.  
maddeler 

Merkezi yönetime yerel yönetimler 
üzerinde ―idari vesayet yetkisi‖ 
verilmesi 

Yerel hizmetlerin yönetimin 
bütünlüğü ilkesine uygun Ģekilde 
yürütülmesi 
Kamu görevlerinde birliğin 
sağlanması,  

Toplum yararının korunması -mahalli 
ihtiyaçların gereği gibi karĢılanması   

Ġl 
Belediye  

Köy 

Ġl, belediye, köy yerel 
yönetimlerine tüzel kiĢilik 
verilmesi  

Büyük yerleĢim yerleri için 
yasa ile özel yönetim 
biçimlerine imkan verilmesi.  

 
 

Kaynak: KırıĢık ve Sezer (2006)‘dan derlenmiĢtir. 
 

3. Yeni Bir Kavrayış: Demokrasinin Mekansallaştırılması 

Ulus devletlerdeki temsili demokrasi kuramı, tek kademeli bir demokrasiyi 

tanımlamaktadır. Ancak demokrasinin geliĢim sürecinde farklı ölçeklerin tanımlandığı 

görülmektedir. Kent demokrasileri doğrudan demokrasi iken, ulus ölçeğine çıkılınca 

doğrudan demokrasi iĢletilemez hale gelmiĢ ve temsili demokrasi anlayıĢı geliĢmiĢtir. 

Dünya ekonomileri ve toplumsal yaĢamların, ulus mekanlarına sığmayarak ulusüstü 

ölçeklerde yönlendirilmesi söz konusu olunca da ulusüstü ölçeklerin 

demokrasilerinden söz edilmeye baĢlanmıĢtır (Tekeli, 2011a). 
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Ulusüstü ölçeklere uygun yeni demokrasi kuramlarını geliĢtirmek gereksinimi farklı 

yaklaĢımların geliĢtirilmesini sağlamıĢtır. Bu süreçlere iliĢkin iki temel yaklaĢımı 

AB örneğinde vurgulamak mümkündür. Bunlardan ilki AB‘nin siyasal birliği 

sağlama hedefi çerçevesinde geliĢtirilen yerindenlik ilkesidir. Yerindenlik ilkesinin 

ortaya çıkardığı diğer yaklaĢım ise; yerel, bölgesel, ulusal, alt küresel, küresel 

düzeydeki yönetim ağlarından oluĢan ve her kademenin, kendi ölçeği için anlamlı 

iĢlevlerden sorumlu olduğu, yani kademeler arasında yönetiĢim açısından düĢey bir 

iĢbölümünün bulunduğu bir sistem olarak geliĢtirilen çok düzeyli yönetiĢimdir 

(Marks, 1993).  

Hooghe ve Marks (2003) çok kademeli yönetiĢim sistemlerini ikiye ayırmıĢlardır. 

Birinci türünde her kademedeki yönetiĢim birimlerinin yetki alanları birbirini 

kesmeden sistemin tüm alanını kapsamaktadır.  Ġkinci tür yönetiĢim sisteminde ise 

belli kademedeki yönetiĢim birimlerinin yetki alanlarının birbiriyle kesiĢebilmesi 

kabul edilmekte, düzenli bir kademelenmenin bulunmayıĢına da olanak 

verilmektedir. Gerçek yaĢamda ise her iki tür çok kademeli yönetiĢim bir arada 

bulunmaktadır. 

Tekeli‘nin çalıĢmalarında (Tekeli, 2011a, 2011b) ortaya koyduğu gibi, AB 

bağlamında geliĢtirilen çok kademeli yönetiĢim ve yerindenlik ilkesi Christaller‘in 

yerleĢme sistemleri için geliĢtirdiği Merkezi Yerler Kuramının bir baĢka bağlamda 

yeniden keĢfi olarak görülebilir. Topluma hizmet sunan kentler ve etki alanlarının 

kademelenmesini açıklayan merkezi yerler kuramında, her kademedeki kent, bir 

düĢük kademedeki kentin tüm iĢlevlerini yüklendiği gibi kendi kademesine özgü 

yeni bir iĢlev de yüklenmektedir. Christaller (1933) o dönem Almanya‘sında yedi 

kademeli bir yerleĢme sistemi bulunduğunu göstermeye çalıĢmıĢtır. Böyle bir 

yerleĢme sistemi AB‘nin kabul ettiği sübzidiarite (yerindenlik) ilkesi ile doğrudan 

bağlantılandırılabilir ve bu kuram demokratik süreçlere uygulandığında toplumsal 

organizasyonlara mekansal bir boyut getirebilir (Tablo 2). 

 

Tablo 2. Geleneksel Yönetim ve Çok Düzeyli YönetiĢimin Merkezi Yerler 

Kuramındaki Temsili 

G
E

L
E

N
E

K
S

E
L

 H
IY

E
R

A
R

ġ
IK

 

Y
Ö

N
E

T
IM

 

Ulus devlet sisteminin mekansal 

temsilinde merkezi yerler kuramı 

Demokrasinin 

mekansallaştırılmasında merkezi 

yerler kuramı 

Ç
O

K
 D

Ü
Z

E
Y

L
I 

Y
Ö

N
E

T
Iġ

IM
 

Ulus mekanının mal ve hizmet 

sunum esasına göre bölgelere 

ayrılması 

Demokrasinin mekanı olarak 

yerelliklerin mekansal örgütlenmesi 

Bölgelere ayırmanın bir yerleĢmeler 

ve bölgeler hiyerarĢisini içerecek 

biçimde gerçekleĢtirilmesi 

Mekansal hiyerarĢinin ağ 

sistemleriyle bütünleĢtirilmesi 

YerleĢmeler arasında belli bir kent-

kır ayırımı içermesi 
Kent-kır ayrımının olmaması 
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Böyle bir sistem içindeki demokraside, her karar o karardan doğrudan etkilenenlerce 

tek hiyerarĢik otoritenin etkisinden kaçınarak verilecektir ve demokrasi pratiği tüm 

paydaĢların kararda etkili olabileceği biçimde yeniden kurgulanacaktır.  Bu tür bir 

demokraside bir kiĢi; hem bir yerelliğin, hem ulus devletin, hem küresel bölgenin, 

hem de dünyanın mensubu ve vatandaĢı olabilmektedir. Artık bireylerin tek kimliği 

ulus devletin vatandaĢı ya da herhangi bir etnik grubun üyesi olmak değil, her 

yönetiĢim kademesinin bulunduğu yerellikten hareketle ayrı bir kimlik almasıdır. Bu 

çok kimliklilik bireye değiĢik düzeylerde haklar ve sorumluluklar yüklemektedir. Bu 

koĢullar altında egemenlik kavramları her kademe için ayrı ayrı kurulmaktadır. Çok 

kademeli yönetiĢim ise değiĢik kademelerin her biri demokratik olarak kurulmuĢ 

yönetiĢim kademelerinin karĢılıklı olarak etkileĢimi olarak kavranabilecektir (Tekeli, 

2011a).  

Çok kademeli demokrasinin her kademesinin demokratik oluĢumu için iki farklı 

yaklaĢımdan söz edilebilir. Bunlardan ilki en alt kademenin mensuplarının kendi 

yönetimini belirlemesidir. Ġlk kademelerin yönetimleri bir üst kademeyi 

belirleyecektir. Bu yolla tüm sistemin yönetimi belirlenmiĢ olacaktır. Ġkincisi ise her 

kademenin yönetimlerinin onun yetki alanında yaĢayan bireyler tarafından doğrudan 

seçilmesidir. Bir üçüncü seçenek bu iki yaklaĢımın melezi olan bir yaklaĢımın da 

geliĢtirilebileceğidir (Tekeli, 2008). Her kademeye özgü hizmetler o kademenin etki 

alanındaki halkın katılımıyla demokratik süreçleri ayrı ayrı iĢletecektir. Bu 

süreçlerin daha alt kademelerde daha katılımcı daha üst kademelerde temsili olması 

beklenebilir. Böyle bir ele alıĢta hiçbir kademenin kendi dıĢındaki kademe 

konusunda bir otorite kullanması söz konusu olmayacak, dünya barıĢı güç 

yoğunlaĢmasının ortaya çıkardığı sorunlarla uğraĢmak zorunda kalmayacaktır 

(Tekeli, 2011a). 

―Çok Kademeli YönetiĢim‖ olarak tanımlanan bu yaklaĢımın taĢıdığı potansiyelden, 

var olan siyasal süreçte nasıl yararlanılabileceği Türkiye‘deki tartıĢmalar için önemli 

açılım olanakları taĢımaktadır.   

4. Yerelden Bakış İle Anayasa Kurgusu 

Demokrasinin mekansallaĢtırılması kavrayıĢı çerçevesinde Anayasa‘nın kurgusunda 

en önemli konulardan birisi bir ülkeyi mekansal olarak meydana getiren en küçük 

öğenin ne olduğunun tanımlanmasıdır. Burada, mahalli ortak ihtiyaçlara sahip 

topluluk olarak tanımlanan yerellik en küçük öğe yerine kullanılabilir. Mekansal 

ölçek büyüdüğünde ortak ihtiyaçların büyümesi söz konusudur. Diğer bir deyiĢle, bir 

ülkenin ortak ihtiyaçları ülkeyi oluĢturan küçük alanların (mahalle, semt, ilçe, il, alt-

bölge, bölge) ortak ihtiyaçlarından fazla olmaktadır. Aynı Ģekilde, bu küçük 

alanların sundukları mal ve hizmetler de sınırlı sayı ve çeĢitlilikte olup, mekansal 

olarak da bu sınırlı sayı ve çeĢide ihtiyaç duyacak talebe göre belirlenmektedir. Bu 

iliĢkileri en alt mekansal birimin esas olduğu sisteme taĢıdığımızda, yerel ve yerellik 

kavramlarının tanımına yaklaĢılır. Yerellik temel alınması gerekli en alt birimi 

oluĢturmalı ve kademeli olarak geliĢen üst birimler ise ülkeyi tanımlamalıdır. 

Buradaki yerel, parçaya iliĢkin bir nitelik değil, bütüne iliĢkin bir niteliktir (Tekeli, 

2009b). Böylece, yerele dayalı olarak, temel bölgesel ve ülkesel örüntünün sağladığı 

ortak ihtiyaçlar belirlenir. Örneğin, ülkesel olarak dıĢ güvenlik ihtiyacı esas iken, 

mahalle ölçeğinde yollar, parklar, arazi kullanımı esastır.  
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Yerelin tanımlanması genellikle bir görelilik taĢımaktadır. Bu kapsamda yerel, ya 

küreselin karĢıtı ya da ulusalın karĢıtı olarak tanımlanmaktadır. Bütün değiĢtikçe, 

yerelin ne olduğu da değiĢmekte, yerelleşme, yerellerarası farklılıkların artması söz 

konusu olmaktadır (Tekeli 2009b).  

Yereli esas alan bir ülkede, merkezi idare ile yerel idare arasındaki iliĢkiler üç amaca 

uygun olarak yeniden düzenlenmelidir: 

1. Yerelliklerin öne çıkarılması 

2. Demokrasinin ve temsiliyetin esas alınması 

3. Despotizme ve totaliterliğe karĢı olunması 

Bu amaçlar doğrultusunda yerel ile merkezin birbirine karĢı kontrol 

mekanizmalarının ve dengelerinin kurulması esas alınmalıdır. Yerelliğin öne çıktığı 

ülkelerde yerelde demokrasinin tesis edilmesi, despotizme ve totaliterliğe karĢı 

durulmasını getirir. Yerel yönetimler, insan ve çevre hakları merkezli, fiziksel, 

ekonomik, sosyo-kültürel ortak ihtiyaçların mekansallığına dayanan, vatandaĢları ile 

olan iliĢkilerinde kontrol mekanizmaları ve dengeler üzerine kurulmuĢ olmalıdır. 

Yerel yönetim birimleri arasındaki iliĢkiler, her birimin yetki, görev ve 

sorumluluklarının açıkça belirlendiği; birimler arasında hiyerarĢik değil, yatayda 

iliĢkilerin temel alındığı; eĢgüdüm, iĢbirliği ve dayanıĢmanın sağlandığı; kaynak 

tahsislerinin, plan ve programlara dayalı, eĢitlikçi, nesnel, adil ve birlikte hareket 

etmeyi özendirecek biçimde yapıldığı; birden çok birimi ilgilendiren sorun 

alanlarında gönüllü özel yerel yönetim düzenlemelerine (birlik, vb.) gidildiği; 

birimler arasındaki muhtemel uzlaĢmazlıkların, kamu yararı doğrultusunda, 

hakemlik kurumlarınca giderildiği bir yapı içinde düzenlenmelidir. 

YerelleĢme çerçevesi kurulurken, yerelin tanımı, yerel ile diğer yerellerin birlikteliği 

ve oluĢturdukları bütün, yerelliklerin ortak ihtiyaçları ve bu ihtiyaçlar arasındaki 

öncelikler, bu ihtiyaçların görülmesinde yerelin yetkilendirilmesi, merkezle yerelin 

müzakere alanları, müzakere koĢullarının nasıl belirlenebileceği, yerelde müzakereci 

demokrasi için yerel kamu alanlarını canlandıracak hangi kurumların gerektiği, 

yerelde mali yönetim ve denetimin nasıl sağlanabileceği, yerellerden oluĢan bir ülke 

olarak Türkiye‘nin nasıl yönetileceği, diğer tartıĢma konuları olarak karĢımıza 

çıkmaktadır.  

Çok kademeli yönetiĢim önerisinin taĢıdığı potansiyelden siyasal süreçte yararlanarak; 

 üniterliği koruyan  

 mekanda sürekliliği olan 

 yerel yönetimlerin mekansal yapıyla iliĢkisini kuran 

 çok kademeli yönetiĢim çerçevesinde yerel yönetimleri güçlendiren 

bir yapının nasıl kurulacağına verilecek cevap demokrasiye yerelden ulaĢmanın yolunu 

çizecektir.  

Yerelin gözü ile anayasanın en temel ilkesi yerelliklerin mutlak eşitliğini esas alan 

bir anayasa olmasıdır. Ülke mekanını meydana getiren yerellikler, her koĢulda 

birbirlerinin eĢiti konumda olmalıdır; buna rağmen merkez bu eĢitler arasında da 

icra organları ile birinci olmalıdır. Bu konudaki yaklaĢım merkezi ve yerel yönetim 

yapısındaki düzenlemeler olmak üzere iki boyutta ele alınabilir.  
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Merkezi Yönetim Yapısı 

Ülke yönetsel yapısında yerelliklerin eĢitliğinin merkezde gerçekleĢebilmesi, her 

yerelin merkezde eĢit temsilinin olduğu bir sistemle var olmalıdır. Böyle bir sistem 

temsiliyetin gerçekleĢtirildiği meclis yapısı dıĢında da bir temsil ile 

gerçekleĢtirilebilir. Her ilden eĢit sayıda temsiliyetin olduğu, merkezin de ülke 

çapında birinci parti lideri (ya da baĢbakan) ve muhalefet partisi liderlerince temsil 

edildiği senato benzeri bir yapı, nüfusa dayalı olarak oluĢan meclisin almıĢ olduğu 

kararların müzakere edildiği ve onaylandığı bir merci olmalıdır; bu Ģekilde mekansal 

eĢitlik nüfus yoğunlukları ya da insan hareketlerinden bağımsız olarak mutlak olarak 

mekan ile iliĢkilendirilebilir. Yerelin bağımsız temsiliyetini sağlayacak bu yapı 

icraatı denetleyebilmeli, yerel ile merkez arasındaki ihtilafın çözüm mercii 

olmalıdır.  

Bugünkü yapıdan farklı olarak tadadi yetkilerle donatılmış merkez ile genel yetkiler 

ile donatılmış yerel önerisi çerçevesinde merkez ve yereli bir arada tutan 

mekanizmanın müzakere ve yargı vesayeti ile sağlanabileceği düĢünülebilir. Tadadi 

yetkilerin ne olacağı konusunda ülke çapında mutabakatın ve müzakerenin esas 

olması gerekmektedir, ancak bu yetkilerin merkezin de bir yerel olmasından 

hareketle belirlenmesi de yine esas olmalıdır. Ülke savunması, dıĢ iliĢkiler, eğitim, 

maliye ve finans politikaları yanında genel politikaların oluĢturulması ve birden 

fazla yereli ilgilendiren konularda merkezin ciddi söz sahibi olması gerekmektedir. 

Buna karĢın yerelin de geri kalan tüm alanlarda tam yetkili olması esas alınmalıdır.  

Yönetimin yerel boyutunda ise ülkenin tüm alanını kapsayacak biçimde ilçe idari 

birimleri temel alınmalıdır. Ancak ilçeler kendi içerisinde yerleĢim özelliklerine göre köy 

ya da mahalle olarak ayrılmalı, ilçe yönetimi ile alt birimleri arasında yerel demokratik 

ve çoğulcu iĢleyiĢi temel alan temsiliyet iliĢkileri kurulmalıdır. Ġlçeleri temel alan farklı 

yerel yönetim düzeyleri ise ülkenin yerel yönetim coğrafyasını ortaya çıkarmaktadır.  

Yerel Yönetim Yapısı 

Farklı yerelliklerin bir araya geliĢinden ortaya çıkan anlamlı mekansal büyüklüklerin 

yönetimi yereli aĢmaktadır. Bu durumda karĢımıza çok düzeyli yönetiĢim 

çıkmaktadır. Çok düzeyli yönetiĢim için en temel yerel birim olan ilçelerin bir araya 

gelmesi ile ortaya çıkan idari (il) ve iĢlevsel (beledi) mekansal büyüklükler (il, 

metropolitan alan, kentsel alan, kıyı, havza, yarımada vb. birlikleri) oluĢturulmalıdır. 

Bu Ģekilde hizmetlerin Christaller‘in merkezi yerler kuramına uygun bir Ģekilde 

yerine getirilmesi gerçekleĢebilir. Çok düzeyli yönetiĢim için ülke mekanındaki 

farklı düzeylerin ne olduğu açıklığa kavuĢturulmalıdır. Bu ister istemez yukarıda 

anıldığı Ģekli ile ikili bir sistemi ortaya çıkarmaktadır: 

1. Belediye Hizmet Birimleri 

Düzey A: Kendi bölgesinde idare ve mevzuat yetkisine sahip tek belediye (mevcut 
idari yapıdaki ilçeler düzeyi-tüm ülke mekanını kapsayan tek birim) 

Düzey B: Bir bölgede birden fazla belediyeyi kapsayan belediyeye ait idare ve 
mevzuat yetkisine sahip belediye  

Düzey B1: Birbiriyle sosyal, ekonomik, mekansal iliĢkileri ile bütünleĢen Düzey 
A‘lardan oluĢan Metropoliten Alan (bugünkü anlamda BüyükĢehir Belediyeleri) 
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Düzey B2: Birbiriyle sosyal, ekonomik, mekansal iliĢkileri kuvvetli Düzey 
A‘lardan oluĢan BütünleĢik Kentsel Alan (bütünleĢik kıyı bölgeleri, vb.) 

Düzey C: Düzey A ve Düzey B bölgelerinde yer alan belediyelerin ortak 

belirledikleri (çevre, ekonomi, kültür, altyapı, vb.) konular kapsamında uluslararası 

düzenlemeler, ulusal stratejiler ve/veya yerelin insiyatifi ile müzakere süreci 

çerçevesinde oluĢan zorunlu, yarı-zorunlu ve/veya gönüllü birlikteliklerdir. Düzey C 

birimlerinin doğal üyeleri Düzey A‘lardan oluĢur.  

2. Genel İdare Yetkisine Sahip Birimler  

İdari Düzey: Bugünkü mevcut il düzeyi olarak düĢünülebilecek ancak tarihsel, 

sosyal, ekonomik ve mekansal iliĢkiler çerçevesinde bir aradalıkları yeniden 

değerlendirilerek belirlenecek Düzey A‘lardan oluĢan idari birim. 

5.Sonuç 

Temel toplumsal tercihlerin ortaya konduğu anayasaların yenilenmesi söz konusu 

olduğunda, yeni anayasanın, toplumların geliĢme sürecindeki ihtiyaçları 

doğrultusunda, yeni hak üretme süreçlerini geliĢtirecek bir demokrasi kurgusuna 

sahip olması beklenmelidir. Hak üretmede toplumsal uzlaĢmanın sağlanacağı toplum 

birimi olarak tek baĢına ulus-devleti kullanmak değil, bunun yerine çoğulcu haklar 

sisteminin geliĢmesine olanak verecek küçük yerellikler ya da ağlar toplumu 

üzerinde oluĢan yeni birlikteliklerin ele alması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu 

doğrultuda Anayasaların, üzerinde uzlaĢılan az sayıdaki haklardan oluĢan bir alan 

değil, hak üretmeyi hızlandıran ve çeĢitlendiren süreçlerin açık hale getirildiği 

alanlar olması gerekmektedir.  

Türkiye‘de gerek geçmiĢte, gerekse günümüzde yaĢanan anayasa tartıĢmalarının bu 

çerçeveden yoksun olması yapılan bu çalıĢmanın, temelde insanın onurlu yaĢam 

hakkını esas alan, yerel demokrasiyi merkeze alan bir demokrasi anlayıĢından yola 

çıkılması gerekçesini ortaya koymaktadır. ÇalıĢmada, değiĢen ve dönüĢen dünyada 

demokrasinin mekansallaĢması gerektiği, bunun da ancak merkezi-yerel yönetim 

iliĢkilerinin farklı bir yaklaĢım ile yeniden tanımlanması ve yerel yönetim 

düzeylerinin yeniden düzenlemesi ile gerçekleĢtirilebileceği ileri sürülmektedir.  

Giderek küreselleĢen, buna karĢın aynı zamanda da yerelleĢen dünyada ortaya çıkan 

diyalektik, değiĢen ve dönüĢen Türkiye‘nin yerele dayalı olarak yeniden kendisini 

tanımlaması gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Üniterliği koruyarak, çok kademeli 

yönetiĢim yapısı çerçevesinde yerel yönetimleri güçlendiren, bu yönetimlerin 

mekansal yapı ile iliĢkisini kuran, mekanda sürekliliğini sağlayan bir sistem 

geliĢtirilmesi gerekliliğini ortaya koyan bu çalıĢma, yerelleĢme çerçevesi 

kurulurken, yerelin tanımı, yerel ile diğer yerellerin birlikteliği, oluĢturdukları bütün, 

yerelliklerin ortak ihtiyaçları ve bu ihtiyaçların görülmesinde yerelin 

yetkilendirilmesi, yerellerden oluĢan bir ülke olarak Türkiye‘nin nasıl yönetileceği 

üzerinde düĢünceler geliĢtirmektedir.  
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Küresel Kentlerin Dönüşüm Aracı Olarak Büyük 

Ölçekli Kentsel Projeler 
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Öz: Bu çalışma, sanayisizleşme sürecinde yatırım çekmek için yeni yollar deneyen kentlerin, 

üretim mekanı olmaktan tüketim mekanı olmaya doğru dönüşme süreçlerini inceleyerek büyük 

ölçekli kentsel projelerin kentlerin dönüşüm sürecindeki rollerini ortaya çıkarma amacındadır. 

Çalışmada öncelikle kentlerin neden büyük ölçekli projelere ihtiyaç duyduğuna dair literatür 

taraması yapılmış, daha sonra bu tür projelerin en bilinen örnekleri üzerinden bir 

değerlendirme yapılarak , kentsel yenilemedeki rolleri, proje süreçleri ve geri dönüşleri 

değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda, bu tür projelerin alanın pazarlanması için çoğunlukla 

maliyetlerinin göz ardı edilerek, eşsiz olacak şekilde tasarlandığı ve süreçlerindeki sorunlar 

nedeniyle yerel halka geri dönüş sağlayamadığı ve kentte parçalanmalara neden olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Büyük ölçekli kentsel projeler, Flagship projeler, Kentsel 

yenileme, Dünya kentleri 

 

Abstract: This study aims to find the role of the large-scale urban development projects by 

investigating the process of transition from production to consumption space of cities which 

have been looking for new ways to get more investment in deindustrialization process.In the first 

step of the study, reasons of the need of the large urban scale projects have been described 

based on literature survey. Afterwards their roles in the urban renewal, project processesand 

social returns have been evaluated with a search of their most known examples. The findings 

show that such kind of projects mostly be designed as an unique for marketing and can‟t provide 

social returns for local people due to process problems and lead to fragmentations.The findings 

show that the urban development projects created by the ideology of neoliberalism sale the city 

by marketing techniques according to demand and the philosophy of Citta Slow Movement has 

also been operated to sale cities ironically. 

Keywords: Large scale urban development projects Flagship projects, Urban renewal, 

World cities 
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1. Büyük Ölçekli Kentsel Projelerin Ortaya Çıkması ve Yayılması  

GeçmiĢte kentsel yönetimlerin ana odakları sakinlerinin temel ihtiyaçlarını 

karĢılamak olmuĢtur. Altyapı ve suyun sağlanması, kanalizasyon, ulaĢım, barınma 

ve sakinlerin (özellikle en savunmasız olanların) yaĢam kalitesini doğrudan 

etkileyen diğer servislere odaklanmıĢlardır. Glasgow gibi kentler, kamusal su 

sistemleri ve belediye ulaĢımı gibi hizmetleri ile ünlenmiĢtir (Eisinger, 2000 ; 

MacLeod, 2002). 

Bununla birlikte, son yıllarda kentsel hükümetlerin, daha doğrusu Batı Avrupa ve 

Kuzey Amerika‘ daki kentsel yönetiĢimin, birinci rolü sakinleri için temel minimum 

standartları sağlamaktan çok ekonomik büyüme için uygun bir ortam oluĢturmak 

olmuĢtur. Harvey‘ in (1989) de belirttiği gibi, bu değiĢim, kentsel yönetiĢimin 

yönetsel formundan çok, giriĢimci formu olmuĢtur. Kentler artık üretim mekanı 

olmaktan çıkmıĢ, tüketim mekanı olmaya baĢlamıĢ ve eğlence, turizm, iĢ ve 

profesyonel hizmetler ile perakende ticaret gibi sektörlerin önemi artmıĢtır. 

Bu değiĢiklikler belediyelerin rolünü de değiĢtirmiĢtir. Harvey (1989)‘ in de belirttiği 

gibi belediye fonlarında yapılan kısıtlamalar nedeni ile yönetsel rolden, özel sektörde 

bulunan uygulamalara daha yakın olan, büyüme ve geliĢmekte olan daha giriĢimci 

politikaları takip etmeye yönelik bir rol üstlenmiĢlerdir. Bu tür politikalar genellikle 

riskli, spekülatif ve refahın sağlanmasındansa daha fazla yatırım çekmek için uygun 

ortam sağlamakla daha ilgilidir. Buna ek olarak, ulus devletin azalan rolü, aynı 

zamanda, kentlerin dıĢ güçlere karĢı daha az yalıtılmıĢ olduğu ve artan rekabet 

ortamında yatırım toplamada daha aktif olması anlamına gelmektedir. 

Kentler arasındaki iĢ, yatırım ve turistler için olan rekabet artmıĢ ve dünya 

ekonomisinin küreselleĢmesi ile birlikte bölgesel ve ulusal sınırların ötesine 

yayılmıĢ, küreselleĢmiĢtir. Sonuç olarak tüketimi vurgulayan yerler oluĢturmak ya 

da çevreyi değiĢim için kullanmak, sadece kent ekonomisini yenilemek ve iç 

yatırımları teĢvik etmek için değil, aynı zamanda bir alanın ya da bir kentin imajını 

değiĢtirmek için de popüler bir yol olmuĢtur. Bu geçiĢ, tarihsel olarak daha çeĢitli 

ekonomiye sahip olan kentlere oranla büyük bir sanayi üssü olan kentlerde daha 

zayıf olmuĢtur. (Hall, 2000 ; Loftman vd. , 2003) 

Sanayinin kentin büyük bölümünü kapladığı ve bu nedenle sanayisizleĢmeden en 

çok etkilenen Ģehirler, flagship modeli büyük ölçekli projelerin geliĢiminin ortaya 

çıktığı ilk Ģehirlerdir. Bu kentler, yüksek iĢsizlik oranı, zayıf imaj ve azalan kamu 

gelirlerinden etkilenmiĢlerdir. Örn; Baltimora, Bilbao, ve New Castle. Flagship 

geliĢtiricileri, turist ve yatırım çekmeyi, kent için tekrar çekici bir görünüm 

yaratmayı ve özel yatırımları canlandırıcı teĢvikleri hedeflemiĢ ve hala 

hedeflemektedir. Projelere katılmıĢ bazı belediyeler ayrıca yerel kalite ve faydayı da 

önemli olarak göz önüne almaktadır. 

Büyük ölçekli kentsel projeler, geniĢ bir coğrafi alana yayılmak yerine, belirli 

yerlere odaklanmaktadır. Bu, tüm Ģehir üstündeki kurgudan, bölge veya bölgelere 

vurguya doğru bir değiĢim yaratmıĢtır (TavĢanoğlu vd. , 1992). Özel sektörün 

katılımı ve flagshiplerin yaratılmasındaki güçlü kar güdüsü nedeniyle, yüksek 

profilli, kent merkezi ya da kıyı yerleĢimleri gibi alanların seçilmesi eğilimi 

bulunmaktadır.  
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Ġlk flagship projelerin ortaya çıkmasından bu yana(ilki ABD‘ de, kısa süre sonra 

Ġngiltere‘de, daha sonra ise Avrupa anakarasında), yirmi yıldan fazladır, flagshipler 

kentleri yeniden yaratmada yaygın bir metod olarak kullanılmıĢtır. Ġlk flagship 

projelerinden ikisi, Baltimore Ġç Limanı ve Boston Faneuil Hall, yüzlerce kopya 

doğurmuĢtur. 1990‘ ların baĢlarında flagshipi olmayan bir kentin yenileme 

stratejisinden yoksun olduğu görüĢü yaygın olmuĢtur (O‘toole vd. , 1992). Onlar, 

artan küreselleĢme çağında, ekonomik canlanma, giriĢimcilik ve rekabet görüntüsü 

oluĢturmak ve satmak için kullanılmıĢlardır (Cook, 2004 ; Swyngedouw vd. , 2002). 

Ortaya çıkan bu büyük ölçekli projelerin içeriği kentsel yenileme ve kenti yeniden 

markalaĢtırmanın önemli bir türü haline gelmiĢtir. Aynı zamanda, bu güçlerin 

kentsel nüfus üzerinde büyük bir etkisi olmuĢtur. 

1980‘li 1990‘ lı yıllarda ortaya çıkan ilk flagshipler, boĢ arazilerde geliĢtirilmiĢlerdi. 

Bu alanlar boĢtu; çünkü sanayisizleĢme sonucu üretim tesisleri kentlerin dıĢına 

taĢınmıĢtı. Prestijli projeler, kent merkezleri, önemli miras değeri olan konumlar ya 

da kıyılar gibi yüksek geliĢme potansiyeli olan yerlerle sınırlıdır. Çünkü bu projeler; 

neoliberal fikirler altında kent için daha fazla zenginlik yaratmayı amaçlamıĢtır. Yer 

seçimi genellikle en büyük ihtiyaca göre değil, kar için en büyük potansiyel taĢıyan 

yere göre yapılmaktaydı. 

Yenileme için ortaya atılan diğer bir gerekçe ise; sanayisizleĢmenin bir baĢka etkisi 

olan kentin kötüleĢen imajıdır. Prestij projeleri, cazip bir kent imajının yeniden 

canlandırılmasını hedeflemektedir. 

Ġlk flagshiplerin gerileyen kentlerde ortaya çıkmasından sonra, diğer bir çok kent de 

bu geliĢmeleri kopyalamaya baĢlamıĢtır. Büyük ölçekli prestij projeleri günümüzde 

hala inĢa edilmektedir. Ancak süreç içerisinde yapılan eleĢtiriler ile proje 

stratejilerinde bir takım değiĢiklikler gerçekleĢmiĢtir. Örneğin; Ġngiltere‘ de 1998 

yılında sosyal dıĢlanma birimi ; insanlar için daha iyi fırsatlar yerine, fiziksel 

yenilenme üzerine çok fazla vurgu olduğunu rapor etmiĢtir. Yoksul insanlara yardım 

etmek, Ġngiltere, Hollanda ve Ġspanya gibi yerlerde çağdaĢ kentsel dönüĢümün bir 

hedefi haline gelmiĢtir. Bu birçok çağdaĢ projede sağlanmaktadır. Diğer bir 

değiĢiklik ise; yerel toplumun sürece dahil olması ve katılımdır. Ancak, 1980 ve 90‘ 

lardaki fikirlerin tamamen ortadan kalktığı doğru değildir. Bir çok yerde ‗kazanan 

hepsini alır‘ neoliberal yaklaĢımı devam etmektedir. Günümüzde Avrupa‘ da hala 

geleneksel flagship çizgisinde inĢa edilen bir çok büyük ölçekli kentsel proje örneği 

bulunmaktadır. Bir çok yenileme, hala ikonik simgelere dayanmakta, daha yüksek 

gelir ve ziyaretçi kitlesi hedefleyen tüketim liderliğindeki projelerdir.  

Flagship alanları genellikle çevrelerindeki alanlarla çok büyük karĢıtlıklara sahiptir. 

KomĢu alanlar; bir sanayi bölgesinin hemen yanında, genellikle iĢçi sınıfı için inĢa 

edilmiĢ alanlardır. Çoğu sosyal konut olan küçük evler, bu komĢuluğun 

karakteristiğidir. Mahallelerde düĢük gelirli aileler yaĢamaktadır ve bölge dikkat 

edilmesi gereken problemlerin olduğu bir alan olabilmektedir. Birçok kiĢi daha önce 

bu alandaki sanayilerde çalıĢtığı için iĢsizlik oranı yüksektir. Bu durum Canary 

Wharf , Kop Van Zuid ya da Amsterdam‘ daki Overhoeks‘ in komĢu mahallelerinde 

de böyledir. 

Büyük ölçekli prestij projeleri genellikle kent merkezlerinin yakındaki olası 

kullanıcı, yatırımcı ya da turist hedef kitlelerine yöneliktir. Alanlar karıĢık 
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fonksiyonlar içermektedir; genellikle konut, ofis ve donatılar. Flagship projelerin en 

tanınmıĢ örnekleri; Londra- Canary Wharf, Dublin- Dockland ce Rotterdam- Kop 

Van Zuid‘ dir. Projelerin çoğu müze gibi kültürel odaklar içermektedir. Bunlara 

Bilbao‘ daki Guggenheim ve Radford‘ daki Ulusal Fotoğraf, Film ve Televizyon 

müzesi örnek gösterilebilir. Bu geliĢmeler, yakındaki alanların geliĢmesi için 

katalizör görevi görmektedirler. Çoğunlukla ziyaretçileri çekmek için star mimarlar 

tarafından bir odak olarak tasarlanan bu projelerin görülebilir yenileme etkileri 

vardır. 

Flagshipler, kongre merkezleri, stadyumlar, lüks alıĢveriĢ merkezleri, temalı alanlar, 

simgesel yapılar, kıyılar, akvaryumlar, müzeler ve üst düzey oteller ya da konut 

geliĢmeleri Ģeklinde olabilir. Sık olarak anılan örnekleri; Baltimore iç limanı, 

Londra- Canary Wharf ve Bilbao Guggenheim Müzesi‘ dir. Bu projelerin hedef 

kitleleri mevcut sakinler yerine yabancılardır: yatırımcılar, turistler ya da potansiyel 

yüksek gelirli sakinler. Bunun nedeni; kentin pazarlanması ya da yeniden marka 

yaratma kampanyalarında merkezi bir rol oynamalarıdır. Bir çoğu, kentin yeni 

simgesel imajına hizmet etmektedir. (Doucet, 2007) 

Bir çok kent güçlendiricisi, yerel politikacı, iĢ adamı ve kent elitistleri, flagship 

projeleri kent imajını güçlendirmeleri, daha fazla ekonomik büyüme için bir 

katalizör olmaları, yeni ve heyecan verici alanlar sağlamaları ve yeni sakinler, 

iĢletmeler ve turistler çekmeleri beklentileriyle inĢa ve finanse etmektedir. Bu 

faydalardan aynı zamanda kent sakinlerinin de faydalanacağı iddia edilmektedir. 

(Doucet, 2007) 

Ancak, akademik kesim, flagship kentsel yenilemeyi genellikle bir kentsel problem 

olarak görmektedir. Bu eleĢtiriler hem sosyal (faydalarından ne tüm kent sakinleri 

yaralanabilir ne de bu projeler tüm sakinlerin değerlerini temsil edebilir) hem de 

mekânsaldır ( belirli yerlerde yoğunlaĢmaları çoğunlukla kar potansiyeline dayalı 

olduğunun göstergesidir) ve kentin farklı bölgeleri arasındaki farklılıkları 

derinleĢtirmektedir. 

Bu noktada büyük ölçekli prestij projeleri için önemli bir soru cevapsız kalmaktadır: 

sıradan kent sakinleri bu tablonun neresinde yer alacaktır? Bu kesim bu projeleri hoĢ 

karĢılar ve bu yeni alanları kullanabilir mi? Bu yeni ikonik alanlar daha büyük bir 

sivil gurur sağlıyor mu? Yoksa yabancılaĢtırılıyor ve kentin bir parçası olmadıklarını 

mı hissediyorlar? Bu projeler özünde bölge sakinlerine fayda sağlamayı hedefliyor 

mu ? 

2.  Büyük Ölçekli Kentsel Projelerin Hedefleri  

Proje geliĢtiricileri bu tür projeleri planlarken hedeflerini de formüle etmektedirler. 

Özellikle fizibilite çalıĢmaları ile birlikte, hedeflerin, bu hedeflere ulaĢmanın 

yollarının ve süreç içerisinde hedeflerin ne oranda yakalandığının tespit edilmesi 

büyük ölçekli bu projeler için hayati önem taĢımaktadır. 

2.1. Genel Hedefler  

Büyük ölçekli prestij projelerinin, uygulandığı alanların özelliklerine göre ek ve özel 

hedefleri olabilmektedir. Ancak, küreselleĢmiĢ ekonomik ortamda, kentler arası 

rekabette yer edinebilmek için flagship projeleri bir aracı olarak kullanan kentlerin, 

bu projeleri uygulamada bazı ortak hedefleri bulunmaktadır. 
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Prestij öncelikli büyük ölçekli kentsel projelerin en önemli hedefleri daha önce de 

belirtildiği gibi: 

 

canlandırmak 

 

 

Bu amaçlar dikkatle incelendiğinde, hiç birinin komĢu bölge yaĢayanlarına 

odaklanmadığı fark edilmektedir. Amaçlar, sırasıyla bölgesel ve küresel ölçekte, 

kentin tamamına ya da proje alanının  kendisine odaklanmaktadır. Birçok amaç bu 

noktaya yoğunlaĢırken, ancak ek hedefler komĢu alanlara ve yerel topluluklara 

odaklanmaktadır. (Boelsums, 2012) 

Tüm bunlara ek olarak, projeler yerel algıları değiĢtirmelidir (Smyth, 1994) 

SanayisizleĢme süreci boyunca birçok kıyı alanı boĢalmıĢ, kent sakinleri hatta 

(potansiyel) turist ve yatırımcılar için kötü algılara neden olmuĢtur. 

Diğer hedefler, açıkça proje alanının kendisine odaklanmaktadır. Bu hedeflerin en 

önemlilerinden biri; yerin planlanmasıdır (Bianchini vd., 1992, s.248 ; Doucet , 

2009, s.104 ; Grodach, 2010, s.353 ; Loftman vd. , 1995, p.299). Yer pazarlaması, 

daha sonra turist ve yatırımcıları cezbetmek gibi daha geniĢ ölçekli hedeflere katkıda 

bulunmaktadır. Özel sektör finansmanını çekmek de geliĢtiriciler için önemli bir 

amaçtır; çünkü çoğu durumda geliĢme, böyle büyük bir kentsel projenin maliyeti 

çok yüksek olduğu için özel finansmana ihtiyaç duymaktadır (BianchiniVd., 1992, 

s.248 ; Healey, 1992, s.218 ; Loftman vd. , 1995, s.299) 

Bu amaçların yanı sıra proje alanına komĢu mahallelere odaklanan amaçlar da 

bulunmaktadır. Büyük ölçekli prestij projeleri için bunların en önemlilerinden biri 

komĢu mahallelerdeki yenilenmeyi katalize etmesidir (Bianchini vd., 1992, s.249 ; 

Grodach, 2010 , s.393 ; Loftman vd. , 1995, s.299). 

3.2. Belediye Hedefleri  

Birçok flagship projesi belediye ve özel geliĢtiricilerin iĢbirliği ile yönetilmektedir. 

Bazı belediyeler hedef listelerine yerel kalite ve faydaları da ekliyor gibi 

görünmektedir. Belediyeler ayrıca bu projelerle yoksul insanlara yardım etmeyi de 

hedeflemektedirler; ancak bu hedefe tam olarak nasıl ulaĢacakları belirsizdir. 

Bununla birlikte, UK, Hollanda ve Ġspanya gibi ülkelerdeki belediyeler, dikkatlerini 

yeni geliĢmelerle yoksun topluluklara yardım etmeye doğru değiĢmektedir. (Doucet 

, 2009, s.104) 

4. Kentler Neden Büyük Ölçekli Kentsel Projeler Yapıyor? 

Kentlerin yenileme için hala bu modeli kullanıyor olmasının birçok nedeni 

bulunmaktadır. Bazı nedenler büyük ölçekli projelerin arkasındakilerin ( Ģehir 

güçlendiricileri, kent elitistleri, yerel politikacılar) ne yaptıklarına ve onun kente 

yapacağı pozitif etkilere olan inancı ile baĢa çıkmak zorundadır. Bunların bazıları 

kentlerini yeni bir imaja kavuĢturmak ve dünyaya pazarlamak için gereklidir; büyük 

ölçekli prestij projeleri yeni imaja kavuĢturma kampanyaları için mükemmel bir 

baĢlangıç noktalarıdır. 
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Bununla birlikte, bir ok kentin az da olsa baĢka seçenekleri olmasına rağmen bu tür 

yenilemeye atılmasının diğer bir nedeni de; bu projeleri eğer onlar yapmazsa, diğer 

bir kentin yapacak olması ve sermayeye ve üst düzey ziyaretçilere ulaĢmada daha 

ileriye gidecek olmasıdır. Dolayısıyla, aslında bu tür geliĢmeleri tetikleyen en 

önemli unsurlardan biri ekonomide yaĢanan küreselleĢmenin getirdiği dünya kentleri 

rekabetidir.  

4.1. İdeolojik Değişim 

Deregülasyona, özel yatırımlara, özelleĢtirme ve tüketime odaklanan neoliberal 

politika ve ideolojiler, birçok büyük ölçekli prestij projesinin genel yön ve koĢulları 

ile uyum içerisindedir. Bu yenileme projelerinin birçoğunun içinde( özellikle 

finansman için teklifi olanlarda) rekabetçi bir kültür vardır (Edwards, 1997). Ayrıca 

bu tür bir geliĢmenin giriĢimcilik kültürünü teĢvik edeceği ve kentsel dönüĢüm için 

daha yaratıcı stratejilere yol açabileceğine dair de bir inanç bulunmaktadır. 

Birçok kiĢi tarafından son derece spekülatif giriĢimler olarak görülmelerine rağmen, 

kentler yatırımlarının güvenli olduğuna ve onların faydalarına nüfusun geniĢ bir 

yelpazesinin katılacağına inanmaktadır. Loftman ve Nevin (2003), Birmingham‘ 

daki yenileme projelerini 3 varsayıma dayandırarak Ģunu göstermektedir: doğrudan 

ya da dolaylı olarak tüm kent için önemli faydalar üretmektedirler, geliĢmelerden 

tüm sakinler yararlanacaktır ve kamu sektörü maliyetleri minimize edecektir. 

4.2. Büyük Ölçekli Prestij Projelerinin Somut Faydaları 

Flagship dönüĢümü savunucuları, ayrıca kentlerine bu tür bir geliĢmenin sonucu 

olarak gelen faydaları iĢaret etmektedirler. Bu projeler, kentin sahipsiz ve bakımsız 

parçalarının fiziksel dönüĢümünün hızlı ve etkili bir yolu olarak görülmektedir 

(Loftman vd. , 1995, 1996). 

Büyük ölçekli projelerin ana rollerinden biri baĢka yenileme ve geliĢmeler için 

katalizör olarak görev yapmalarıdır. Sonuç olarak, çoğu zaman (müĢteri çekmek 

için) zararına satılan mallar olarak görülmektedirler (Harvey, 1989). Eğer sonuçta 

özel sektör daha çok geliĢecek ise; bu kayıp kabul edilebilir.  

Daha sonra, bu fiziksel dönüĢümün sadece yatırım ve geliĢmeyi artırmayacağı, aynı 

zamanda sivil gururu da artıracağı umulmuĢtur. Prestije dayalı büyük ölçekli kentsel 

projeler aynı zamanda kent sakinlerinin ziyaret edeceği, hayran kalacağı ve 

eğleneceği umut edilen yeni kentsel alanlar olarak hizmet etmektedir (Cook, 2004 ; 

Loftman vd. , 1995). Bu nedenle, kent sakinlerinin yararlanacağı bazı yaĢam kalitesi 

faktörleri bu projelerin sonucu olarak gelmektedir. Büyük ölçekli prestij projeleri ve 

onların sivil gurur artırmadaki rolleri henüz tam olarak keĢfedilememiĢtir. 

Birçok geliĢtirici tarafından öne sürülen bir diğer fayda da, bitiĢik (komĢu) alanlarda 

emlak fiyatlarında gözlenen artıĢtır. Birçok akademik çevrede bunun soylulaĢtırmayı 

tetikleyeceği tartıĢılırken, bir çok hükümet lideri ise bunun kent merkezini orta sınıf 

sakinler ile yeniden doldurmak için bir strateji olduğunu düĢünmektedir (Cook, 2004). 

4.3. Kentlerin Yeniden  Markalaşması ve Yeniden Tasarlanması  

Büyük ölçekli prestij projeleri, dökülen eski, yorgun endüstri görüntüleri için 

yeniden tasarlama ve yer pazarlama kampanyaları ile kentleri küresel bir pazarda 

potansiyel sakinler ve turistler gibi yatırımcılar için pazarlanması kampanyaları ile 
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bağlantılıdır. Bu tür projeler, yeni bir kent vizyonunun yeniden imajlandırılmasıyla 

yakından iliĢkilidir (Seo, 2002). Yeni görünüme kavuĢturmanın bir parçası ve 

bölümü olarak eski imajın reddedilmesi ve yeni bir imajın yaratılması, postmodern 

dünya için daha caziptir. Bu yeniden imajlandırmada bir flagship geliĢiminin rolü 

satılabilir ve pazarlanabilir ikonik bir görüntü ya da landmark olarak hizmet 

etmektedir; Baltimore Ġç Limanı gibi flagshipler, dinamik, canlı bir sanayi sonrası 

kentin yeni sembolleri haline gelmiĢtir. 

Prestijli büyük ölçekli kentsel projelerin öncü bir rol oynadığı bu pazarlama 

stratejileri ve yeniden markalaĢtırma kampanyaları, yerel nüfus yerine dıĢarıdakilere 

yönelme eğilimindedir. Yatırım için Ģiddetli yarıĢmada kentler Ģimdi postmodern, 

zengin, yaratıcı ya da yerel elitlerin ve politikacıların daha fazla yatırım ile bu 

fikirlere ilgi duyan turist ve potansiyel yüksek gelirli sakinleri güvence altına alacak 

kültür tabanlı imaj sunma ile yüz yüzedir. (Kong, 2000 ; Loftman vd. , 1995 ; 

Paddison, 1993). 

4.4. Kentlerin Başka Çok Az Seçeneğinin Bulunması  

Kentler artık sadece azalan değerler, Ģiddetli ekonomik ve iĢsizlik problemleriyle 

değil, aynı zamanda artan rekabetle de mücadele etmektedirler. Kentler Ģimdi 

kendilerini yeni bir imaja kavuĢturma ve büyük yer tanıtım oyununu oynamaya 

zorlanmaktadır; çünkü diğer tüm kentler bunu yapmaktadır. Thornley( 2002)‘ in 

belirttiği gibi: ―ġimdi kent liderleri tarafından tutulan yaygın bir tutum vardır, eğer 

rekabete ayak uyduracaklarsa proaktif bir rol almalı , kentlerini tanıtmalı ve 

pazarlamalıdırlar.‖.  

5. Büyük Ölçekli Kentsel Projelerin Kente Etkileri 

Bu bölümde flagship yenilemesine akademik literatürde son 20 yılda geliĢtirilen 5 

eleĢtiri ve onların yerel sakinlerin perspektifi ile nasıl iliĢkili olduğu incelenecektir. 

Ġncelenen eleĢtirilerin çoğu Marksist politik ekonomi perspektifinin çizilmesi ile, sol 

görüĢlü literatürden gelmektedir. Ancak, flagshiplerle ilgili literatürün çoğunun 

özellikle eleĢtirel bir yaklaĢım getirdiğini akılda tutmak önemlidir. 

5.1. Kentin Çelişen Vizyonları 

Birçok çalıĢma kentleri yatırımcılar ve turistler için daha uygun hale getirmek için, 

iĢçi sınıfının tarih ve kültürlerinin gizlendiği ya da arındırıldığı Ģeklinde incelemeler 

yapmıĢtır. Glasgow‘ un 1990 yılında Avrupa Kültür BaĢkenti olarak belirlenmesi, 

zalim iĢçi sınıfı geçmiĢini saklaması (Laurier, 1993) ve onun sosyal miras gururunu 

örtbas etmesi (MacLeod, 2002) yönünden eleĢtirilmektedir. 

Bu yüzleĢmenin savaĢı genellikle kültür ve tarihle ilgili olarak gerçekleĢir 

:geliĢtiriciler yabancılara satabilmek için pazarlanabilir, hatta arındırılmıĢ bir kent 

imajını desteklemeye çalıĢırken, yerel sakinler, pazarlanmak istenen imaja uymayan, 

kendi kimliklerini korumaya çalıĢmaktadırlar. 

Bu tür yenilemenin dili genellikle kentleri daha yaĢanabilir yapma iddiasındadır. 

Fakat Smith(1996)‘ in de belirttiği gibi; yaĢanabilirlik fikri orta ve üst gelir grubu 

sakinler ile sınırlıdır. O, ―o kentleri yaĢanabilir kılmaya odaklanır‖ ifadesinin orta 

sınıf için yaĢanabilirlik anlamına geldiğini ifade etmektedir. Aslında, ve ihtiyaçta, 

her zaman iĢçi sınıfı için ‗yaĢanabilir‘ olmuĢtur. Sözde Rönesans sınıfa 
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bakılmaksızın herkese fayda getirdiği Ģeklinde reklam edilmiĢ ve satılmıĢtır; ancak 

mevcut kanıtlar aksini göstermektedir. Bu kent için farklı bir vizyonu temsil eder ve 

alt gelir grubu sakinler genellikle zarara uğrar. 

5.2. Kitleler İçin Bir Saptırma Aracı Olarak Büyük Ölçekli Kentsel Projeler 

Büyük bir etkinliğe ev sahipliği yapma ya da yeni bir büyük ölçekli prestij projesi 

baĢlatma, baĢarı duygusu ve yerel nüfus arasında kent gururu yaratabilir. Ancak, 

Marksist politikanın ekonomik perspektifi böyle görüntülerin yerel iĢletmeler ve 

politik elitin yüksek ve düĢük gelirli sakinler arasındaki sosyal huzursuzluğu 

önlemek için kullanabileceği bir mekanizma olduğunu belirtmektedir (Waitt, 2001). 

Bu projeler birçok sakinin gündelik hayatta mücadele ettiği azalan kamu hizmetleri, 

suç ya da kötü konutlardan dikkatleri uzak tutmanın bir yolu ve kentsel nüfus için 

bir saptırma olarak eleĢtirilmektedir. DıĢ görünüĢte Ģehir zengin, dinamik ve dıĢ 

sermayeyi ağırlamaya hazır görünebilir; ancak bu sadece artan yoksulluk ve 

bozulmayı maskelemeye yardım etmektedir (Harvey, 1989). 

5.3. Seri Üretim Etkisi  

Birçok flagship projesi daha önce baĢarılı olarak görülen geliĢmelerin modellerini 

izler. Bu, Law‘ ın ‗klonlanmıĢ kentler‘ olarak adlandırdığı duruma yol açmaktadır. 

Flagshiplerin dünya çapındaki kentlerde kendi görünüm ve formunda çoğaltılması, 

onların etkileri üzerinde etkili olmuĢtur. Smith( 2005) , turistlerin ‗mimari 

yorgunluk‘tan etkilenebileceklerini ve yeni ikonik yapıların etkilerine 

vurdumduymaz kalabileceklerini belirtmektedir. Bunun kıyı geliĢimleri ve 

akvaryumlarda zaten olduğunu hatırlatarak devam eden Smith (2005), bu tür 

projelerin çok seri bir Ģekilde çoğaltılır hale geldiğini ve yeni imaj aracı olma 

etkinliklerini kaybettiğini belirtmektedir.  

Birçok flagship müzesi, birçok kentte çoğaltılmıĢ ve franchise hale gelmiĢtir. Bu, 

eğer çoğunluktan (birçoktan) biri olursa, flagshipin orjinalliğini ve yeniliğini 

azaltmakta, eĢsizliğinin kaybolmasına neden olmaktadır.  

5.4. Daha Fazla Sosyo- Ekonomik Kutuplaşma  

Loftman ve Nevin‘ in (1995; 2033) de belirttiği gibi, bu projeler öncelikle büyüme 

yaratma ve onu emniyete almakla ilgilidir ve çok az sayıda büyük ölçekli kentsel 

proje öncelik olarak yoksulların ihtiyaçları ile birlikte geliĢtirilmiĢtir. Bunun 

nedenlerinden biri, genellikle daha toplum odaklı olabilen geliĢmelerin bazı 

yönlerini dıĢlayan kar unsurudur (Law, 1992). 

Savunucular sosyal faydaların toplumun alt seviyelerine damla damla olacağını 

iddia etmektedir (Loftman vd. 1995 ; Healey, 1992). Fikir, flagshipin zenginlik 

yaratacağı ve bu artan refahın sonunda kendini toplumun alt kesimlerine doğru aĢağı 

süzeceğidir. Bu tür yan ürünler genellikle hem proje inĢasında hem de sonraki 

aĢamada iĢlerin artması, genel düzeyde bir ekonomik büyüme, tüm sakinlerin 

kullanabileceği yeni tesisler aracılığıyla daha iyi bir fiziksel çevre olarak lanse 

edilmektedir (Doucet , 2009). Ancak, büyük ölçekli prestij projelerinin aĢağı 

damlama etkisinden toplumun her kesiminin yararlanacağı iddiası en çok 

tartıĢılanlardan biridir. AĢağı damlama teorisinin baĢarısızlıkları akademik camiada 

yoğun biçimde eleĢtirilmektedir. 
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Bu konudaki en ağır eleĢtirilerden biri bu tür projelerin özellikle toplumun iĢe en 

çok ihtiyaç duyan kesimlerine iĢ sağlama yeteneği olmuĢtur. Birçok plan, yerel 

halka iĢ sağlayacağı gerçeğine vurgu yapmaktadır; ancak gerçekte çoğu böyle 

değildir. Birçok durumda, planlanandan çok daha az iĢ olmakta ve bu yaratılanlar da 

insanların sosyal merdivenleri tırmanmasına çok az yardımcı olan, düĢük ücretli ve 

düĢük beceri gerektiren iĢlerdir (Cook, 2004 ; Loftman vd. , 1996 ; O‘toole vd. , 

1992). Diğer durumlarda mevcut iĢler ve yerel halkın becerileri arasında bir 

uyumsuzluk ortaya çıkar. 

DüĢük gelirlilerin barınamaması özellikle projenin bir kısmının kamu tarafından 

finanse edildiği durumlarda problem haline gelmektedir (Mouleart vd. , 2003). 

Vicario ve Martinez (2003, s.2388) bu tür barınmaların bölünmeleri nasıl arttırdığını 

acımasızca göstermek için Bilbao‘ daki bir konut geliĢiminin reklam malzemelerini 

kullanmaktadır: ―Bir çoğu dıĢarıdan görecek… Sadece birazı içeride keyfine 

varacak.‖ 

5.5. Daha Fazla Mekansal Kutuplaşma  

Sosyo- ekonomik etkinin ayrıca mekânsal yansıması da vardır. Akademik 

literatürdeki en önemli eleĢtiri; büyük ölçekli prestij projelerinin mekânsal 

yoğunlaĢması ve izolasyonun zengin ve yoksul bölgeler arasındaki bölünmeyi 

Ģiddetlendirmesidir.  

Flagshipler kar elde etmeye dayanmaktadır. Sonuç olarak, bu projelerin mekânsal 

konumları kaçınılmaz olarak yüksek potansiyel geri dönüĢü olan alanları 

arayacaktır. Bunlar genelde kent merkezleri, kıyılar ya da diğer önemli benzer 

lokasyonlardır. Büyük ihtiyaçları olabilen ; ama az cazip olan alanlar çoğunlukla bu 

tür yenilemenin dikkatini çekmez. 

Yenileme ve yatırım ihtiyacının eski alanlarda daha fazla olmasına rağmen, 

genellikle eriĢilebilirlik, karlılık ve itibar ( ve diğer benzer çıkarların) kent 

merkezlerine göre çok daha az olması gerçeği nedeniyle büyük ölçekli prestij 

projeleri, yoksun periferik toplu konut alanlarında nadir görülmektedir. 

6. Büyük Ölçekli Kentsel Projelerinin Kent Dönüşümüne Etkileri 

ÇalıĢmanın bu bölümünde, literatürde en çok incelenen büyük ölçekli kentsel 

projelerden olan Berlin – Adlershof, Bilbao – Abandoibarra, Brüksel – Leopold 

Quarter, Dublin – Docklands GeliĢim Bölgesi‘ nin, dönüĢüm sürecinde üstlendikleri 

roller incelenecektir.  

6.1. Yeni Fonksiyonlar ve Gelişme Mantığı  

Büyük ölçekli kentsel projelerin çoğunlukla sanayisizleĢme sonrasında kentte 

boĢalan, avantajlı alanlarda yapıldığı görülmektedir. GeliĢimlerin temelinde; kentler 

arası hiyerarĢide bölgeyi uluslararası yatırımları çekebilecek imaja kavuĢturacak 

yenileme uygulamalarının yapılması ve bunun için gerekli ortaklıkların kurulması 

yatmaktadır. 

 



 

 

Tablo 1.  Temel GeliĢim Mantığı  
 

PROJE Büyüklük ve Lokasyon Yeni Fonksiyonlar Temel GeliĢim Mantığı 

Berlin 

Adlershof 

GeliĢme alanı Berlin‘ in güneydoğusunda, merkezden 12 

km uzaklıkta bir bölgede yer almaktadır. Banliyö demir 

yolu ağına bağlanmaktadır. Alan, bilim alanı, iĢ alanı, 

Media City, bir üniversite kampüsü, park, ticaret ve 

sanayi alanları ve çeĢitli konut alanlarını içeren yaklaĢık 

420 ha‘lık bir alanı içermektedir.  

Kentsel yenileme mantığı. Temel hedefleri, eski sanayi alanlarını 

yeniden inĢa etmek, ileri teknoloji ve ileri hizmet temelli geliĢmiĢ 

bir iĢ gücü pazarı için gelecek vizyonu ve bilim, ekonomi, medya 

hizmetleri, yaĢama ve eğlence alanlarından oluĢan yeni kentsel 

karıĢım yaratmak için küçük yenilikçi iĢlerin oluĢumunun 

desteklenmesidir.  

Bilbao 

Abandoibarra 

 

Abandoibarra Bilbao kentinin kalbinde konumlanmıĢ 

345.000 m²‘lik bir kıyı alanıdır. YerleĢim Bilbao‘nun 

yeni kültürel ve iĢ merkezi olarak sunulmuĢtur. 

Guggenheim Müzesi ve Euskalduna Konferans ve 

Konser Salonu aynı zamanda 122.000 m²‘lik bir yeĢil 

alana ek olarak, 80.000 m² ofis alanı, 27.000 m²‘lik bir 

alıĢveriĢ merkezi , lüks bir otel, üniversite tesisleri, ve 

800 konut birimi içeren alanın iki ana yapısıdır. 

Kentsel yenileme mantığı. Proje, azalan endüstriyel 

bölge/kentlerde ekonomik yenilemeye liderlik etmesi için 

yönlendirilmiĢ bir merkez yaratmayı  hedefler, postendüstriyel ve 

uluslararası bir kenti destekler, yeni bir ekonomik yapı yaratır, 

kentsel sektörel karıĢımın çeĢitlenmesini teĢvik eder ve kültür ve 

eğlence gibi yeni, muhtemelen dinamik ve büyümeye yönelen 

sektörlerdeki iĢ yaratımını destekler.  

Brüksel 

Leopold Quarter  

(Quartier Leopold) 

 

Leopold semti, kent merkezinin kuzey doğusunda 

yaklaĢık 1km²‘lik bir alandır. Brüksel‘in ortaçağ 

duvarlarının ötesindeki ilk geniĢlemesidir. Orijinalinde 

üst sınıfa konut alanı olarak tasarlanmıĢtır, Ģimdi 

Brüksel‘in ana ofis alanlarından biri ve artan Avrupa 

Birliği iliĢkili idarelerin geniĢleme alanıdır. Bir yer altı 

ağı ve iki demiryolu istasyonu ile hizmet almaktadır.  

 

Geliştiricilerin Bakış Açısından; kapital birikimi hızlı AvrupalılaĢma 

ve Brüksel‘in uluslararasılaĢması tarafından kolaylaĢtırılmıĢtır. Yerel 

Yönetimin Perspektifinden; geniĢlemenin devamını garantiye almak 

ve, ABnin ve iliĢkili kurumların daha uzak alanlardaki geniĢlemesini 

kolaylaĢtırmak. Temel hedefler Ģunlardır: AB‘ ye ofis alanları 

sağlamak ve tüm müĢterileri Brüksel‘in Avrupa baĢkenti olması ile 

çekmek, Brüksel‘in Avrupa BaĢkenti rolünü doğrulamak ve bunun 

yaratacağı ekonomik etkiyi nakde çevirmek ve Avrupa kent 

hiyerarĢisi içinde kentin politik ve kültürel konumunu geliĢtirmek. 

Dublin 

Docklands Gelişim 

Projesi Uluslararası 

Finansal Hizmetler 

Merkezi ile birlikte) 

Orijinal alan , 11 ha‘lık bir alandır. Bu daha sonra 29 ha‘ 

a geniĢletilmiĢtir ve nehrin her iki yanındaki port alanı ile 

son zamanlarda 500ha‘ a çıkmıĢtır. Nehrin kuzeyindeki 

IFSC geliĢimi, nehrin her iki yanındaki konut, iĢ, hizmet 

ve kültürel aktivite alanları ile devam etmektedir.  

Orijinal yer için sosyal ve ekonomik büyüme ve geniĢletilmiĢ 500 

ha‘ lık yerleĢimin(sadece 100 ha yeniden geliĢim ihtiyacı olan) 

fiziksel yenilenmesi.  

Kaynak:  Swyngedouw vd. , 2002



 

 

Tablo 2. Karar Süreçleri ve Sosyal Geri DönüĢleri 

 

Proje Bölgesel Parçalanma Hesap Verebilirlik Yerel Nüfusu Karar 

Verme Sürecine Dahil 

Etme 

Kurumsal KarmaĢıklık Sosyal Geri Dönüş 

Berlin 

(Adlershof) 

Ayrılma; boĢlukları 

doldurma 

Kamunun fazla 

aĢamaları üzerinde 

demokratik kontrol 

Hayır Kamu sektörü (Berlin) 

ve yarı özel geliĢtiriciler 

arasında ortaklık.  

Dolaylı 

Bilbao 

Abandoibarra 

BoĢlukları doldurma; 

köprüler inĢa etme 

Yasal planlama araçları 

ve özel amaçlı kentsel 

geliĢim firmalarının 

kombinasyonu  

Hayır Hayır, ama yönetim 

yapısındaki yenilikler 

ve ―toplu‖ kentleĢme 

için kamu-kamu 

ortaklığı 

Belirsiz. KomĢu alanlar 

için faydalar var ama 

aĢağı damlama etkisi 

yok 

 

Brüksel 

(Espace 

Leopold [EU]) 

Ayrılma Yönetimlerin özel 

geliĢtiricilere karĢı 

serbest tutumu. 

Hayır Artan sayıda özel 

geliĢtirici ve ―informel‖ 

kamu/ özel iliĢkileri. 

Yok (Olumsuz sosyal 

geri dönüĢler var ) 

 

Dublin 

 

Erken dönemde kopma 

– bugünkü CBD‘ de 

yeni sektör yaratma 

çabası.  Sonraki 

dönemlerde ise; 

boĢlukları doldurma ve 

köprüler inĢa etme 

çabaları.  

GeliĢme otoritesi: ulusal 

hükümete sorumlu. 

Yerel yönetim ve yerel 

topluluklar, baĢlangıçta 

karar verme sürecinden 

dıĢlanmıĢtır. ġimdi 

URSPIC örneğinde en 

demokratik modeldir.  

BaĢlangıçta hayır, 

ama daha sonra evet: 

ilk aĢamalarda yerel 

mahalleler 

dıĢlanmıĢtır ama 

Ģimdi Kentsel GeliĢim 

Kurumu(UDC)‘nun 

Yönetim Konseyi‘nde 

doğrudan temsil 

edilmektedir.  

BaĢlangıçta 

Quango‘nun yönetim 

tarzı kendi eksiksiz 

planlama güçleri ile 

seçkindi. Ġkili planlama 

rejimi (yerel otorite ve 

UDC) Ģimdi kompleks 

geliĢim senaryolarına 

boyun eğmektedir.  

Yerel: projenin 

baĢlangıç aĢamasında 

hiç, ama yerel sosyal 

programlar Ģimdi iyi 

geliĢmiĢtir ve (sosyal 

konutları da içeren) 

diğer geliĢimler 

aralıksız olarak 

sürmektedir  

Kaynak:  Swyngedouw vd. , 2002 

 



 

 

Tablo 3. Emlak Piyasasında Yaratılan DeğiĢiklikler 
 

Proje  Emlak Piyasası, Kira Üretimi ve UDP Gelişimi 

Berlin 

Adlershof 

Almanya uzlaĢması Berlin‘in gayrimenkul pazarının geliĢmesinde kararlıydı ve uluslararası ve ulusal yatırımcı ve geliĢtiricilerin ani 

giriĢim telaĢını tetiklemiĢtir. Bu güçlü yerler için güçlü rekabet ile pekiĢtirilmiĢtir. Bugün, Berlin gayrimenkul pazarı artan arz yönlü 

hizmetleri ve beklentilere yetmeyen talep yapılarını göstermektedir. Bu geliĢmeler süreç ve Adlarshof‘taki proje uygulamasının hızı 

üzerinde baĢat bir etkiye sahipti. Burada azalan talebe rağmen yüksek oranda ofis ve konut alanı planlanmıĢtır. Özel yatırımcıların 

kısıtlanmasından dolayı Adlershof proje geliĢimi yavaĢlamıĢtır.  

Bilbao 

Abandoibarra 

Ġspanya‘nın her yerindeki diğer bir çok kentte olduğu gibi, 1980‘lerin ortalarından beri, Bilbao‘daki gayrimenkul pazarı olağanüstü bir patlama 

yaĢamıĢtır. 90‘lar boyunca, kentteki konut fiyatları son otuz yıldaki artan azalıĢ oranına rağmen, artmaya devam etmiĢtir. Abandoibarra‘ daki 

gayrimenkul fiyatları hem bu patlamaya katkıda bulunmuĢ hem de bundan yararlanmıĢtır. Dört yıldan az sürede yeniden geliĢtirme çalıĢmaları 

ve ilk konut alanlarının pazarlanmasına baĢlanmıĢ, Abandoibarra‘ da arazi fiyatları iki katının üstüne (2.3 katına) çıkmıĢtır. Gayrimenkul 

fiyatlarındaki artıĢlar kent boyunca yayılmıĢtır, ama Abandoibarra‘ ya komĢu mahallelerde orantılı olarak daha yüksek olma eğilimindedir.  Ve 

kentteki arazi fiyatı artıĢlarının özel olarak Abandoibarra‘nın geliĢimiyle iliĢkili olduğu söylenemezken, her Ģeye rağmen kentin farklı 

mahallelerindeki konut fiyatlarını değiĢtirdiği kadar önemli Ģekilde bu Ģemaya katkıda bulunduğu kesindir.  

Brüksel 

Leopold Quarter  

(Quartier 

Leopold) 

 

Leopold Bölgesi‘ndeki artan ek ofis alanı talebine –AB enstitüleri önderliğinde, ancak hem ulusal hem de uluslararası bankacılık ve 

sigorta sektörlerindeki bir talebe- rağmen kira değerleri sistematik olarak son yılların üzerine çıkmıĢtır. Leopold Bölgesi‘ nde kiralar 

Ģimdi ülkenin en yüksekleri arasındadır (m²baĢına 200 eurodan fazla). Ofis alanı için artan talep aynı zamanda alanda spekülatif 

faaliyetler de yaratmıĢtır: diğer konut blokları sistematik olarak emlak geliĢtiricileri tarafından satın alınmıĢ , sonunda yıkılmıĢ ve arazi 

kullanım planı düzenlemelerine rağmen yerine ofis yapılmıĢtır. Diğer konut alanları geliĢtirilmiĢ ve sağlıklı (uluslararası) sakinler için 

kullanılabilir hale getirilmiĢtir ya da Ģimdi fiili (ve yasadıĢı) olarak küçük organizasyonlar ( örneğin, lobi grupları ve hukuk firmaları) 

için ofis olarak kullanılmaktadır. ĠnĢaat ve arazi geliĢimi Belçikalıların ( ve Fransızların) elinde geliĢmesini sürdürürken, küresel olarak 

yönetilen gayrimenkul firmaları (Jones Lang Wootton ve Healey & Baker gibi) Leopold Bölgesi pazarında hakim hale gelmiĢtir,  

Dublin Docklands 

Gelişim Projesi 

(Bir flagship olan 

Uluslararası 

Finansal 

Hizmetler 

Merkezi [IFSC] ile 

birlikte) 

Hem UDP alanında gem de etrafındaki mahallelerde, hem konut hem de ofis pazarlarındaki arazi talebi, 1990‘larda hızla büyümüĢtür ve 

alandaki arazi fiyatları IFSC nin varlığından dolayı hızla artmıĢtır. IFS‘ deki baĢarılı ofis alanlarının içerisinde olmak için Ģirketlerin sıraya 

girmesiyle, 1990‘lardaki ekonomik patlamada olduğu gibi, ofis alanı için oluĢan yoğun talep, en baĢta UDP‘ nin içinde ve etrafında sosyal ve 

karĢılanabilir konut sunumu olmak üzere , diğer gayrimenkul pazarlarını sıkıĢtırmıĢtır. Ortalama konut fiyatları 1989‘ dan 1999‘a,  üç katına 

çıkmıĢ, 1986 sonrası kamu sektörünün refah harcamalarını kısması nedeniyle sosyal konut sunumu buharlaĢmıĢtır. KonutlaĢma durumu 

özellikle Docklands UDP‘ de ve komĢu mahallelerinde Ģiddetli olmuĢtur. Yerel sakinler yatırımcılar ya da alandaki sınırlı özel konut 

birimlerini satın alan ya da kiralayan genç profesyonellerle yarıĢamamaktadır. Sonuç ilk baĢtaki UDC yerleĢiminin soylulaĢtırılması ve yöre 

nüfusunun son kuĢağının birçoğunun emlak pazarı aracılığıyla alandaki yaĢamın dıĢında bırakılması olmuĢtur. 

Kaynak:  Swyngedouw vd. , 2002 
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6.2. Karar Süreçleri ve Sosyal Geri Dönüşler 

Örnek alanlar incelendiğinde, literatür verilerine paralel olarak, büyük ölçekli 

kentsel projelerin kentte parçalanmalara neden olduğu, özellikle halkın sürece 

katılımının önemsenmediği, projelerin yüksek maliyetlerinin karĢılanabilmesi için 

özel sektöre bazı serbestlikler tanıyan, kamu- özel sektör ortaklığı ağırlıklı 

yapılanmaların olduğu görülmektedir. Ancak ne yazık ki, uygulamalar sonucunda 

ileri sürüldüğü gibi aĢağı damlama aracılığı ile proje faydalarının toplumun tüm 

kesimine (özellikle yerel halka) eriĢemediği görülmektedir.  

6.3. Emlak Piyasasında Yaratılan Değişimler 

Bölgelerindeki yenilemeyi tetiklemek ve emlak piyasasını hareketlendirmek üzere 

geliĢtirilen büyük ölçekli kentsel projeler, etraflarındaki fiyat artıĢına hem katkıda 

bulunmakta hem de bundan yararlanmaktadır. Böyle bir geliĢme, bölgenin tümünde 

fiyat artıĢına neden olsa da, projeye yakınlaĢtıkça bu oran artmaktadır. Küresel 

firmaların ve bu firmalarda çalıĢan profesyonellerin taleplerine göre tasarlanan bu 

alanlarda fiyatların artması, yerel halkın burada barınamaması sonucu beraberinde 

soylulaĢtırmayı getirmektedir.  

7. Değerlendirme 

Ekonominin ve üretimin küreselleĢmesi ile birlikte, üretim faaliyetlerinin daha ucuz 

olan bölgelere gitmesi, kentlerin artık tüketim mekanı haline gelmesine neden 

olmuĢtur. SanayisizleĢme ile birlikte gelirlerinin önemli bir kısmını kaybeden 

kentler, yatırım çekmek için yeni arayıĢlara girmeye baĢlamıĢ, bu çabalar ise 

genellikle parçacıl olan üretim birimlerinin yönetileceği merkezleri çekmeye 

odaklanmıĢtır.  Böylece, kentler arasında oluĢmaya baĢlayan rekabette kentler daha 

güçlü bir yer edinebilmek için yönetim ve finans merkezleri gibi projelere ve burada 

çalıĢacak profesyonel kesime hitap edecek konut, eğlence projelerine yönelmiĢtir.  

Yeni yatırım çekme yarıĢı, bölgenin dünya kenti imajına ‗layık‘ Ģekilde dönüĢmesi 

gerekliliği ile birlikte, kentin pazarlanmasını da gündeme getirmiĢtir. Çünkü 

kentlerde yaĢanan bu dönüĢüm, önceleri olduğu gibi yerel halkın ihtiyaçlarını 

karĢılamaya değil, bölgeye turist, ve yatırımcı çekmeye yönelik geliĢmiĢtir. 

Dolayısıyla, kent, bu varlıklı kesimin ihtiyaç ve taleplerine doğru Ģekillenmeye, 

pazarlanmaya baĢlarken, burada yaĢayan yerel nüfus ise; bölgede yaĢanan rant 

artıĢları ile birlikte bölgede barınamaz hale gelmiĢtir.  

Flagship projeler olarak adlandırabileceğimiz prestije yönelik bu büyük ölçekli 

kentsel projeler, kamu fonlarının kısıtlanmaya baĢlanması ile birlikte, kentlerde özel 

sektörün ön plana çıkmasını da beraberinde getirmiĢtir. Çoğunlukla kamu-özel 

sektör ortaklığı ile gerçekleĢtirilen bu projelerin asıl amacı, etrafındaki dönüĢümü 

tetiklemek olduğu için, çoğu zaman maliyetleri önemsenmeden uygulanmıĢtır. 

Ancak, finansman için kamu kaynaklarının kullanılıyor ve proje sonucunda yerel 

halka yarar sağlanamıyor olması, kamunun bu kıt kaynaklarının kullanımının 

doğruluğu konusunda  yoğun eleĢtiriye maruz kalmıĢtır. 

Projelerin hedefleri arasında her ne kadar bölge halkına ‗damlama etkisi‘ ile fayda 

sağlanacağı öne sürülse de, örnekler incelendiğinde bunun nadiren böyle olduğu 

görülmektedir. Genellikle söz verilenden çok daha az iĢ çıkmakta ve bunlar da ya 
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yerel halkın becerilerine uygun olmamakta ya da düĢük ücretli, kiĢilerin sosyal 

merdivenleri çıkmasına imkan tanımayan nitelikte olmaktadır.  

Günümüzde uygulanmıĢ büyük ölçekli kentsel projeler incelendiğinde, birçok 

bölgede birbirinin aynısı proje türleriyle karĢılaĢılmaktadır. Çünkü, kentler rekabette 

iyi yer edinebilmek için bir lokasyonda baĢarılı olan projeyi aynen kopyalamaktadır. 

Ancak bu, her iki projenin de olumlu geri dönüĢünü azalmaktadır. Aynı zamanda, 

kentlerin kendi özgün ve çoklu kimliklerini kaybederek tek kimliklileĢmelerine 

neden olmaktadır. 

Örnek büyük ölçekli kentsel proje geliĢimleri incelendiğinde, yerel halkın proje 

süreçlerine dahil edilmediği görülmektedir. Flagshipler genellikle dıĢarıdakileri 

çekmek için tasarlanmaktadır; turistler, yatırımcılar ve üst sınıf sakinler. Ancak, bir 

kentin ziyaretçileri flagship ile birkaç gün iliĢki kurarken, sakinler onlarla ve onların 

kente getirdiği sonuçlarla yaĢamak zorundadır. Yerel sakinlerin onları nasıl gördüğü 

ve kullandığını anlamak, sadece sık kullanılan bu kentsel dönüĢüm türünü anlamaya 

yardım etmez, aynı zamanda giriĢimci yönetimlerin ve sanayi sonrası kentlerin yerel 

etkinliklerini de anlamaya yardımcı olur. Bu nedenle, tüm bu geliĢim süreci, yerel 

halkın da katılımı sağlanarak ve parçacıl projeler halinde değil, kentin bütününe 

etkisini tartıĢan bir Ģekilde yönetilmelidir.  
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Öz: Son 20 yılda olimpiyat, çoklu spor organizasyonları ve diğer büyük ölçekli 

organizasyonların kentsel düzene etkileri üzerine tartışmalar yürütülmektedir. Bu 

organizasyonların içinde “çoklu spor organizasyonları” olarak anılan ve “yaz ve kış oyunları” 

olarak ayrılan organizasyonlara kentlerimiz de ev sahipliği yapmaktadır. Büyük ölçekli 

organizasyonlarla kentlere büyük bir sermaye akışı olmakta, başta çok amaçlı tesisler olmak 

üzere alt ve üst yapı olarak birçok miras bırakılmaktadır. Genellikle organizasyon sonrası bu 

yatırımların etkin, verimli ve sürdürülebilir kullanımı sorunu ortaya çıkmaktadır. Bu çalışma, 

Türkiye‟de yakın geçmişte yapılan çoklu spor organizasyonlarından olan Erzurum ve Trabzon 

organizasyonları ile birlikte son olarak Mersin‟de yapılan 17.  Akdeniz Oyunlarının bu kentlere 

etkilerini incelemektedir. Çalışmada organizasyon öncesi süreçlerden başlanarak organizasyon 

süreci ve sonrasında kentsel mekânda fiziksel, ekonomik, sosyal-kültürel gelişim ve 

dönüşümlerdeki değişimler saptanmaya çalışılmaktadır. Bu kapsamda, Türkiye‟deki kentlerin 

büyük ölçekli organizasyonlar üzerinden yakaladıkları fırsatların kentsel gelişime etkileri, 

organizasyonların planlama ve yönetimi, yer seçim süreçleri ve organizasyonlarla sağlanan 

altyapıların işletilmesi gibi başlıklarda araştırılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Çoklu spor organizasyonları, kent düzenini değiştirme, kentsel gelişim, 

büyük ölçekli organizasyonlar, Trabzon, Erzurum ve Mersin. 
 

 

Abstract: Over the last 20 years debates are going on about the effects of the Olympic and other 

multi-sport organizations as well as other large-scale organizations on urban layout. Our cities 

have been hosting these events referred to as „multi-sport organizations‟ divided as „Summer 

and Winter Games‟ organizations. As a result of these large-scale organizations, cities have 

been receiving a considerable amount of capital flow which is especially invested in multi-

purpose facilities, including infrastructural and cultural projects so as to build the legacy of 

these events. Following these organizations, however, an effective, efficient and sustainable use 

of these investments present an ongoing challenge. This study concentrates on the impact of 

Erzurum and Trabzon multi-sport events recently hold organized in Turkey as well as 17th. 

Mersin Mediterranean Games. The study tries to depict physical, economical and socio-cultural 

change and transformations in urban space before, during, and after the Games period. In this 

context, the opportunities that the cities catch via the impact of such large-scale organizations 

on the urban change are explored in terms of planning and management of the projects, process 

of determining the cities and management of the infrastructures built as part of these 

organizations. 

Keywords: Multi-sport organizations, change the layout of the city, urban development, large 

scale organizations, Trabzon, Erzurum and Mersin. 
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1. Giriş 

Günümüzde, baĢta markalaĢma olmak üzere tanıtım, pazarlama, fon alma ve yatırım 

çekme kaygısıyla büyük ölçekli etkinliğe ev sahipliği yapma eğilimi, dünyanın 

baĢka bölgelerinde olduğu gibi Türkiye‘de de yerel ve ulusal kalkınmanın bir aracı 

olarak ön plana çıkmaktadır. Küresel ölçekte birçok kent büyük ölçekli 

organizasyonlara ev sahipliği yapma eğilimindedir. Dünyada geliĢen bu akıma 

paralel olarak Türkiye özelinde ise son on yılda çoğunlukla ―çoklu spor 

organizasyonları‖ gerçekleĢmektedir. 

Türkiye‘de son yıllarda düzenlenen büyük ölçekli organizasyonların sayısında 

önemli bir artıĢ gözlemlenmektedir. Son on yıl içinde Türkiye‘nin değiĢik 

kentlerinde birçok organizasyon düzenlenmiĢtir. ―2005 Ġzmir Dünya Üniversite Yaz 

Oyunları‖, ―Ġstanbul 2010 Avrupa Kültür BaĢkenti‖, ―2011 Trabzon Avrupa Gençlik 

Olimpiyatları‖, ―2011 Erzurum Dünya Üniversite KıĢ Oyunları‖ ve en son olarak 

―2013 Mersin 17. Akdeniz Oyunları‖ gerçekleĢtirilmiĢ büyük ölçekli uluslararası 

organizasyonlardır. Antalya‘nın 2016 ve Ġzmir‘in 2020 EXPO adaylığı da, dünyada 

bu yöndeki giriĢimlerle benzerlik taĢımaktadır. Bunun yanı sıra, devlet politikası 

olarak da 2020 Yaz Olimpiyatları ve 2020 Avrupa Futbol ġampiyonası gibi 

uluslararası ölçekte büyük organizasyonlara ev sahipliği yapma stratejisi 

yürütülmektedir.  

Kentsel dönüĢümün bir aracı olarak da görülen büyük ölçekli organizasyonlar, 

sanayileĢme sonrasın kent ekonomilerine bir çıkıĢ yolu olarak, kentsel, bölgesel 

geliĢim baĢta olmak üzere ülke kalkınmasında son 30 yıldır sıklıkla kullanılan bir 

araç haline gelmiĢtir (Karaca, 2012(a)). Organizasyonlara ev sahipliği yapan kentler, 

kentsel geliĢimin hızlanmasını amaçlayarak diğer kentlerden bir adım önde olma 

istediğindedirler. Bu organizasyonlarla, kentsel imaj ve kimliğin yeniden 

Ģekillendirildiği, kentsel altyapının yenilendiği, kent planlarının revize edildiği ve 

aynı zamanda bu uygulamalarla birlikte yapılan tesislerle kentsel mekânın yeniden 

yapılandırıldığı bir süreç yaĢanmaktadır. Yine bu organizasyonlarının küresel 

etkilerinin yanında bir değer boyutu da organizasyona ev sahipliği yapan kentteki 

yerel topluma olan etkileridir. Bu etkilerin kentsel peyzaj, altyapı, sosyal yapı ve 

kent kültürüne yansımaları olması da olasıdır. Özetle büyük ölçekli organizasyonlar, 

kentlerin küresel ölçekte söz sahibi olmak için sıkla baĢvurdukları bir eylem olarak, 

kendilerine göre, ―yakaladıkları fırsatı en iyi Ģekilde kullanma‖ düĢüncesinin bir 

aracıdır. 

Büyük ölçekli organizasyonlar bir kurtarıcı olarak pazarlanmaktadır. BaĢta ülkelerin 

güç gösteri olmak üzere, tanıtım, yatırım çekme hedefiyle, kentsel ve bölgesel 

geliĢim için bir kaldıracak etkisi olarak sıçrama tahtası gözüyle bakılan bu 

etkinlikler kentsel düzende bir takım değiĢimlere yol açmaktadır. Bu etkiler genel 

olarak tesislerin yapılması ile baĢlayan fiziksel dönüĢümlerle birlikte iktisadi ve 

sosyal-kültürel değiĢimler olarak sıralanabilir. Ancak büyük ölçekli 

organizasyonlarla ―kent düzenini değiĢtirme‖ eğilimi kentlerin uzun süreli 

geliĢiminde önemle irdelenmesi gereken bir baĢlıktır. Bu kapsamda, ülkemizde, 

hükümetin ve yerel yönetimlerin son yıllarda gerçekleĢen büyük ölçekli 

organizasyonlarla amaçladıkları hızlı dönüĢümün kentlerde istenilen etkiyi yaratıp 

yaratmadığı konusu bu bildirinin baĢlıca tartıĢma konularından biridir. 
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2. Kentsel Düzene Müdahale Biçimi Olarak Büyük Ölçekli Organizasyonlar 

Günümüzde ―kültür‖ temalı etkinlikler ve faaliyetler, kent ekonomisinin yeniden 

yapılandırılmasında önemli rol oynamaktadır (Zukin, 2000; Evans, 2001; Özdemir, 

2005; Dündar, 2010; Karaca, 2012). 1980‘li yıllarda baĢlayan kent ekonomisini 

yeniden canlandırma çabalarının odağında yer alan yaklaĢımlardan biri ―Mega 

Event‖ (Büyük Ölçekli Organizasyon) yaklaĢımıdır. BaĢta Ġngiltere olmak üzere pek 

çok dünya kentinde, yerel kalkınma ve tanıtımın merkezinde yer alan kültürel 

çalıĢmaların önemli bir ayağını ―Büyük Ölçekli Etkinlik ve Büyük Ölçekli Faaliyet 

Stratejisi‖ olarak da adlandırılan çalıĢmalar oluĢturmuĢtur (Karaca ve Kiper, 2011). 

Kentler kültür, spor, festival ve olimpiyat gibi ulusal ve uluslararası etkinliklere ev 

sahipliği yapmak için yarıĢır hale gelmiĢ; ―Kültür BaĢkenti‖, ―Spor BaĢkenti‖ 

organizasyonlarına ve ―Kültür Kenti‖, ―Olimpiyat Kenti‖ gibi markalaĢmaya 

yönelik tanıtım ve pazarlama stratejilerine sahne olmuĢlardır (Dündar, 2010: 53; 

Karaca, 2012: 28; Karaca ve Kiper, 2013).  

Büyük ölçekli organizasyonlar, hızlı karar verme süreçleriyle birlikte, 

organizasyonlara ev sahipliği yapacak kentlerin sahiplenmesi, dönüĢüm esnekliği ve 

kabiliyetlerine kadar uzanan geniĢ bir hareket alanını ve sürecini kapsamaktadırlar. 

Erten (2012; 21), büyük ölçekli organizasyonların kısa sürmelerine rağmen kent ve 

kentli için etkisi uzun süren organizasyonlar olduklarını ve buradaki kritik noktanın 

kısa süren organizasyonlar sonrasında kentlere kazandırılan altyapıların ne Ģekilde 

ve hangi koĢullarda kent yaĢamına geri dönüĢümünün sağlanacağı sorunu olduğu 

belirtmektedir.  

Bu tür büyük etkinliklerin yerel, ulusal ve uluslararası ölçekteki katkıları aĢağıdaki 

gibi sıralanabilir: 

 Tanıtım ve reklam, 

 Yatırım ve fon çekme, 

 Kentsel peyzajı yenileme, 

 Spor turizminin geliĢmesi, 

 Uluslararası standartta tesisler ve alt yapı kazanma, 

 Kentlerdeki sportif alt yapının güçlenmesi, 

 Kentte spor kültürünün geliĢtirilmesi, 

 Kentsel dönüĢüm ve iyileĢtirme, 

 Kalkınma politikalarının çeĢitlenmesi. 

Uluslararası Organizasyon Komitesi'nin de (IOC) önemsediği konuların baĢında 

olimpik oyunlara ev sahipliği yapan kentte olimpik miras bırakabilmesi gelmektedir. 

Bu mirasın iyi ve ya kötü örnek oluĢturması oyunların sürdürülebilirliği için tehdit 

oluĢturmaktadır. ĠnĢaat faaliyetlerinden kaynaklı borçlar, yüksek fırsat maliyetleri, 

etkinlik sonrasında ihtiyaç duyulmayacak altyapı tesislerinin inĢası, turist kaybı, 

gayrimenkul kiralarının artıĢı, dezavantajlı grupların yer değiĢtirmeye zorlanması ve 

etkinlikten elde edilecek faydaların toplumda adaletsizce dağılımı, olumsuz olimpik 

miraslara örnektir (Özdan, 2013). 
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Büyük ölçekli organizasyonların kentte bıraktığı olumsuz örnekler genel olarak 

Beyaz Fil (White Elephant)
2
 deyimi ile anlatılmaktadır. Beyaz Fil, büyük ölçekli 

organizasyonlar kapsamında inĢa edilen ve organizasyon sonrasında hiç veya sürekli 

kullanılmayan, atıl kalan, gereğinden fazla büyük mekânları ve tesisleri ifade 

etmektedir. Avustralya‘nın Sidney Kentinde 2000 Yaz Olimpiyatları kapsamında 

yapılan Sidney Olimpik Parkı, Japonya ve Güney Kore‘de yapılan 2002 FIFA 

Dünya Kupası kapsamında Tokyo‘da yapılan Saitama Stadyumu ya da ülkemizde 

2003 yılında yapılan Atatürk Olimpiyat Stadı ve 2005 yılında Formula 1 yarıĢları 

için yapılan Ġstanbul Park Pisti gibi tesisler, organizasyon sonrası sürdürülebilir 

kullanılmadıkları için ―Beyaz Fil‖ deyimine örnek gösterilebilir. 

Büyük ölçekli organizasyonlar ülke tanıtımı açısından önemli iken, 1976 Montreal 

ve 1984 Los Angeles Olimpiyatları büyük ekonomik zarara neden olmuĢtur (Erten, 

2005). Son olarak ise 2004 Atina Olimpiyatları ve 2006 Torino Dünya KıĢ 

Olimpiyatlarında harcanan bütçelerin büyüklüğü Yunanistan ve Ġtalya‘nın ülke 

bütçesini sarsan bir noktaya gelmiĢtir. Özellikle oyunların ekonomik etkileri son 

yıllarda yaĢanan ekonomik krizle birlikte iyice tartıĢılır hale gelmiĢtir. Büyük 

bütçelerle gerçekleĢtirilen oyunların beklentileri karĢılamada ve kentsel ve bölgesel 

geliĢmedeki baĢarıyı yakalamada ne kadar etkin bir araç oldukları çoğunlukla 

gündeme gelen bir sorudur. Genel olarak yapılan büyük ölçekli organizasyonlarda 

Ģu sorunlar gözlemlenmektedir: 

1. Kentsel geliĢim ve mevcut planlarla uyumsuzluk, 

2. Tesislerin yer seçimlerinin hatalı olması, 

3. Tesislerin organizasyon sonrasında atıl kalması, 

4. Etkinlik sonrası kullanım planlamasının yapılmaması,  

5. Organizasyon ile kazanılan altyapıların kent hayatı ile bütünleĢtirilememesi. 

3. Çoklu Spor Organizasyonlarının Türkiye‟deki Gelişimi: Trabzon Erzurum 

ve Mersin Alan Araştırması  

Ülkemizde yapılan Birinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı‘nında (1963-1967 ) (Ekutup, 

2013: 435): ―Yurdumuzda belli zamanlarda ve yerlerde festivaller ile ikinci beĢ 

yıllık plân döneminde bir olimpiyat tertiplenmesi için gerekli inceleme ve 

araĢtırmalar yapılacaktır.‖ ifadesi yer almaktadır. Nitekim ülkemizde ilk defa 1971 

Ġzmir Akdeniz Oyunları yapılmıĢ ve bu organizasyon ile baĢlayan büyük ölçekli 

organizasyonlara ev sahipliği yapma süreci, sonraki dönemlerde kesintiye uğrasa da 

son 10 yılda yapılan organizasyonlarla bu süreç tekrar devam ettirilmiĢtir. 

Türkiye‘de son dönemde yapılan büyük ölçekli organizasyonlar Tablo 1.‘de 

verilmiĢtir. 

Adaylık süreçlerinden baĢlayarak, organizasyon ve organizasyon sonrası karmaĢık 

bir iç disiplin gerektiren büyük ölçekli organizasyonlar kentsel mekâna baĢta fiziksel 

olmak üzere iktisadi ve sosyo-kültürel etkileri olan ve bu yönleriyle kent siyasasına 

giren önemli bir baĢlıktır. Bu organizasyonlar bütüncül bir plan ve politika 

çerçevesinde hazırlanması gereken, kentlerde uzun dönemde etkileri görülecek olan 

faaliyetlerdir.      

                                                 
2 Bu deyim, genel anlamda ekonomik olarak sürdürülemeyen pahalı mallar için 

kullanılmaktadır (Thefreedictionary, 2013).  
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Tablo 1. Türkiye‘de son dönemde yapılan ve yapılacak olan büyük ölçekli organizasyonlar. 

 Organizasyonlar 

1 2004 Eurovision ġarkı YarıĢması, Ġstanbul  

2 2005-2009 Formula 1, Ġstanbul 

3 2005 ġampiyonlar Ligi Finali, Ġstanbul 

4 2005 Dünya Üniversite Yaz Oyunları (Universiade), Ġzmir 

5 2007  1. Karadeniz Oyunları, Trabzon 

6 2009 UEFA Kupası Finali, Ġstanbul 

7 2010 Avrupa Kültür BaĢkenti, Ġstanbul 

8 2010 FIBA Dünya Basketbol ġampiyonası, Ġstanbul 

9 2011 Dünya Üniversite KıĢ Oyunları (Universiade), Erzurum 

10 2011 Avrupa Gençlik Olimpiyatları (EYOF), Trabzon 

11 2011 Dünya GüreĢ ġampiyonası, Ġstanbul 

12 2012 Dünya Salon Atletizm ġampiyonası, Ġstanbul 

13 2012 Avrupa Spor BaĢkenti, Ġstanbul 

14 2012 Turkish Airlines World Golf Finali, Antalya  

15 2012 ĠĢitme Engelliler Plaj Voleybolu Dünya ġampiyonası, Antalya 

16 2013 Akdeniz Oyunları, Mersin 

17 2013 FIFA U-20 Dünya Kupası, Türkiye  

18 2014 Avrupa Veteranlar Atletizm ġampiyonası, Ġzmir 

Ülkemizde son dönemde yapılan büyük ölçekli organizasyonlardan olan ve 

Erzurum, Trabzon ve Mersin‘de gerçekleĢen organizasyonlar bu çalıĢmanın 

konusunu oluĢturmaktadır. Bu organizasyonlarda birincisi olan 2011 KıĢ Üniversite 

Oyunları, 25. KıĢ Üniversite Oyunları olup, 27 Ocak-6 ġubat 2011 tarihlerinde 

Türkiye'nin Erzurum Ģehrinde düzenlenmiĢtir. Üniversite Oyunları (Universiade), 

FISU tarafından organize edilen ve 2 yılda bir düzenlenen spor organizasyonudur 

(Erzurum2011, 2013). Erzurum, 25. KıĢ Üniversite Oyunları ―KıĢ Oyunları‖ 

kapsamında ülkemizde ilk defa gerçekleĢen büyük ölçekli organizasyondur. Bu 

etkinliklerden ikincisi olan Trabzon 2011 Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları 

(EYOF), Avrupa Olimpiyat Komitesi'nin (EOC) organizasyonu olup Avrupa 

Gençlik Olimpik Oyunları olarak da adlandırılmaktadır (Trabzon2011, 2013). 
Türkiye'nin olimpiyat düzeyindeki ilk spor organizasyonu olan Trabzon 2011 

EYOF, 23-30 Temmuz 2011 tarihleri arasında düzenlenmiĢtir.  

Tablo 2. Erzurum, Trabzon ve Mersin‘deki organizasyonların genel istatistikleri. 

Organizasyon 

Katılımcı 

Ülke 

Sayısı 

Sporcu 

Sayısı 
BranĢ 

Yapılan Tesis 

Sayısı (Yeni + 

Yenileme 

=toplam) 

 Maliyetler 

 

Erzurum  55 1,810 11 8+2=10 562.151.000,00TL 

Trabzon  49 3,300 9 3 + 12=15 302.818.428,00 TL 

Mersin 24 3043 32 11+43=54 500.000.000,00 TL  

         Kaynak: Erzurum, Trabzon ve Mersin GSĠM‘leri. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Universiade
http://tr.wikipedia.org/wiki/Universiade
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Son olarak ise Akdeniz Oyunları, Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler arasında, dört yılda 

bir düzenlenen spor yarıĢmalarıdır. 2013 Akdeniz Oyunları, resmî olan adıyla XVII. 

Akdeniz Oyunları Uluslararası Akdeniz Oyunları Komitesi (UAOK) tarafından idare 

edilen Akdeniz Oyunları geleneğinde yapılan uluslararası çok sporlu etkinliktir 

(Mersin2013, 2013). 1971 yılında Ġzmir'de düzenlenen VI. Akdeniz Oyunları‘ndan 

sonra ülkemizin ikinci kez ev sahipliği yaptığı oyunlar, 20-30 Haziran tarihleri 

arasında düzenlenmiĢtir. Erzurum, Trabzon ve Mersin‘deki organizasyonların genel 

istatistikleri Tablo 2‘de verilmiĢtir. 

Ülkemizde yapılan çoklu spor organizasyonlarıyla kentlerin yakaladıkları fırsatların 

kentsel geliĢime etkilerinin (fiziksel, ekonomik ve sosyal-kültürel) ölçülmesi 

amacıyla Erzurum, Trabzon ve Mersin‘de yapılan organizasyonlar incelenmiĢtir. 

Birbirlerinden farklı büyüklük ve kapsamda gerçekleĢen organizasyonların, bu 

kentlere katkısının ölçülmesi için aĢağıdaki sorular üzerinden alan çalıĢması ve 

mülakatlar yapılmıĢtır. Genel olarak hazırlık sürecinin nasıl bir yönetim sistemiyle 

tasarlandığı ve yürütüldüğü, merkezi yönetim-yerel yönetim kurumlarının süreçteki 

rolü ve aralarında nasıl bir iĢ bölümü ile gerçekleĢtiği, aynı zamanda kentteki 

aktörlerin (özel sektör, sivil toplum kuruluĢları) bu sürece hangi düzeylerde nasıl 

dâhil oldukları tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır. 

 Oyunların kentte beklenen etkileri yapıp yapmadığı? 

a)Yerel kalkınmaya etkisinin ölçülmesi, 

b)Oyunlar ile kazanılan altyapıların nasıl değerlendirildiği, 

c)Bir bütün olarak sürecin kent kültürüne kentteki toplumsal ve mekânsal 

dokuya, sportif altyapıya, spor kültürüne katkısı, 

d) Eksikler ve olumsuzluklar 

 Yer seçim süreçleri, oyunlar kapsamında kente kazandırılan tesis ve yatırımların 

planlama (yer seçim kararları) sürecinin nasıl geliĢtiği ve alınan kararların 

doğru, rasyonel ve isabetli olup olmadığı, 

a) Karar verici mekanizmalar, stratejiler, siyasi kararlar, 

b)Kent mekânındaki dağılım ve tesislerin birbirine olan mesafelerinin 

kullanıma etkisi, 

c) Yer seçim kriterleri: Kent mekânına dağılım, 

 Kentte çözüm bekleyen sorunların çözümünde nasıl bir araç olduğu, kentteki 

altyapı eksikliklerinin giderilmesi, yaĢam kalitesinin arttırılması gibi 

beklentileri ne düzeyde karĢıladığı, 

  Organizasyonlar öncesi, süresi ve sonrasında karĢılaĢılan problemler, 

 Kente etkinlik sonrası kullanım planlaması yapılıp yapılmadığı,  

 Kentsel politikalara etkisi, 

 Oyunlar ve kent arasındaki iliĢkinin nasıl kurulduğu, 

 Tesislerin geleceği ile ilgili ne düĢünüldüğü, 

 Kırılma noktaları (önemli noktalar), 

 Fırsatları kullanma kabiliyetleri, 

   baĢlıkları çerçevesinde çalıĢma yapılmıĢtır. 
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Tablo 3. Erzurum, Trabzon ve Mersin alan araĢtırması. 



 

 

Tablo 3. Erzurum, Trabzon ve Mersin alan araĢtırması (devamı). 

 
 

 



Servet Karaca 

716 

Tablo 3. Erzurum, Trabzon ve Mersin alan araĢtırması (devamı). 
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3.1. Erzurum 

Erzurum‘da 2011 Dünya Üniversiteler KıĢ Oyunlarına ―Erzurum‘u kurtaracak bir 

proje‖ gözüyle bakıldığı için kentte beklenti yükselmiĢtir. Organizasyon süresince 

ciddi bir organizasyon hazırlığı ve tanıtımı yapılarak Erzurum halkı oyunlar için 

motive edilmiĢ ve yakın iller baĢta olmak üzere tüm ilçeler sürece dâhil edilerek 

organizasyonun etkisi artırılmıĢtır. Organizasyonla birlikte kentte ekonomik açıdan 

büyük bir turizm gelirleri artıĢı olmamasına rağmen kentin spor kültürüne olumlu 

katkıları olmuĢ ve kentte kıĢ turizmi ve sporlarına yönelik ciddi bir altyapı 

oluĢmuĢtur. 

Erzurum oyunlarının alınması ile ülkemizde bu tarz oyunlara ev sahipliği yapılması 

fikri yeniden canlanmıĢtır. Gerekli yasal düzenlemelerin yapılması ve 1971 

sonrasında ilk defa bu kadar büyük bir organizasyona ev sahipliği yapılması ve bu 

tarz organizasyonları yapabilecek insan havuzunun oluĢturulması ve yetiĢtirilmesi 

açısından olumlu olmuĢtur. 

Erzurum‘da yer seçim kararları genel olarak planlama kararıyla uyumludur. 

Tesislerin kent mekânına dağılımı daha dengeli gözükmektedir. Atlama kuleleri ve 

Kandili kayak tesisleri diğer tesislere göre daha az kullanılmaktadır. Ancak atlama 

kuleleri her zaman kullanılacak tesisler olmamakla beraber bu sporu yapacak 

sporcuların yetiĢmesi gerekecektir. Kandili ve Konaklı tesisleri ise devletin uzun 

vadeli geliĢme projelerinin olduğu ve Türkiye KıĢ Sporları Federasyonu‘nun kamp 

için kullandığı alanlardır. Ayrıca kentin küçük ve kompakt olması ulaĢım sıkıntısını 

ortadan kaldırmaktadır. Tesisler arasında kent merkezinde olmasına rağmen Curling 

Arena‘da ve Konaklı Alp Disiplini Kayak Tesisi, Kandili Kayaklı KoĢu ve Biathlon 

özelinde ulaĢım sıkıntısı vardır. 

Organizasyon Erzurum‘da spor kültürünün geliĢimine büyük katkı sağlamıĢ ve kıĢ 

spor oyunlarında kazanılan tesislerle ülkemizde yapılmayan sporlar yapılmaya 

(curling, buz pateni, kızakla atma vb.) baĢlanmıĢtır. Erzurum, tesislerin halkla 

bütünleĢmesi ve tesislerin kullanımının artırılması için teĢvik edici proje, 

kampanyalarla bir kıĢ spor kenti haline gelme baĢarısını göstermiĢtir. 

3.2. Trabzon 

Trabzon‘da yapılan oyunların yer seçim süreçlerinde siyasi mekanizma belirleyici 

olmuĢtur. Merkezi bürokrasinin yanında, yerel bürokrasinin etkinliği ön plana çıkan 

bir unsurdur. Ġlçelerin organizasyondan pay alma istediği ve baskısı tesislerin 

ilçelere dağılmasına neden olmuĢtur. Bununla birlikte kentin topografik yapısı da 

göz önüne alındığında, yerleĢilebilir alan ve tesisler için uygun büyüklükte alan 

yetersizliğinden dolayı kent merkezinde olması daha uygun olabilecek Yomra 

Jimnastik, Hayri Gür Spor Salonları ve Söğütlü Atletizm Pisti ilçelere yapılmıĢtır. 

Bu strateji sayesinde Trabzon‘da hemen hemen her ilçedeki spor salonları 

yenilenmiĢtir. Organizasyonun ilçelere yayılması halkın ilgisini çekmiĢ ve bütün ilde 

bir heyecan yaratılmıĢtır. Ayrıca Oyunların maskotu olarak kentle simgeleĢmiĢ olan 

Hamsi‘nin seçilmesi, kentlinin oyunlarla bütünleĢmesinde önemli rol oynamıĢtır. 

Maskotla insanların daha fazla sempatisini kazanılmıĢtır.  
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Trabzon‘da, yer seçim kararlarında uygun mekân azlığı ve ilçelerin oyunlarda yer 

alma baskısı nedeniyle ilçelere dağıtılan tesislerde ulaĢım sıkıntısı bulunmaktadır. 

ġehir dıĢında olmaları nedeniyle özellikle Yomra Jimnastik Salonu, Söğütlü 

Atletizm Sahası ve Pelitli‘deki Hayri Gür Spor Salonu çok az kullanılmakta ve 

sadece bulunduğu yere hizmet etmektedir. Trabzon‘da yapılan jimnastik salonu, 

jimnastik amaçlı olarak, Türkiye‘de yapılan ilk salondur. Ancak, merkezde 

yapılması talep edilmesine rağmen yerel bürokratik baskılardan dolayı Yomra‘da 

yapılmıĢtır. Jimnastik salonunun merkeze 17 km mesafede Yomra‘da yapılması, 

kullanım için uzak bir noktada kalmasına neden olmaktadır. Merkezde ya da 

merkeze daha yakın bir yerde yapılmıĢ olması, ulaĢımı kolaylaĢtıracak ve 

kullanımını daha da arttıracaktı. Aynı durum Pelitli Hayri Gür ve Söğütlü Atletizm 

sahası için de geçerlidir. Ayrıca Trabzon‘da yapılan Olimpik Oyunlar Büroları ve Basın 

Merkezinin Ģehrin ücra bir yerine yapıldığı için sonradan kullanılamamıĢ ve gençlik 

merkezine dönüĢtürülmüĢtür. 

3.3. Mersin 

Mersin‘ de yapılan 2013 Akdeniz Oyunları, Mersin için önemli bir tanıtım aracı iken 

organizasyon sürecinin dar bir zaman dilimde planlı geliĢmemesi organizasyon 

sonrası kullanım için bazı sorunlar teĢkil etmektedir. Önce Yunanistan‘a verilen 

sonra ülkenin yaĢadığı iktisadi sıkıntılar nedeniyle Mersin‘e alınan Akdeniz 

Oyunları, zaman darlığından kısa sürede yetiĢtirebilmek için bir takım kararlar 

çabuk verilmiĢtir. Yer seçim kararları, Mersin Valisi baĢkanlığında ilçe 

belediyelerinin de katılım ile yapılan toplantı sonucunda alınmıĢtır. Süre kısıtlı 

olduğu için yasal süreçlerin uzayabileceği düĢünülerek kamulaĢtırma dıĢında mevcut 

ve sorunsuz araziler tercih edilmiĢtir. Bu arazilerin çoğu YeniĢehir Belediyesi 

sınırları içerisinde olduğu için de tesislerin çoğu bu bölgede yapılmıĢtır. 

Bu tesislerin yer seçimlerinde, kent mekânına dengeli bir dağılım oluĢturacak 

kararların oluĢturulamaması sonucu, tesislerin belli bölgelerde yoğunlaĢması 

kullanımda eĢitsizliklere yol açacaktır. Yapılan tesislerin etkinlik sonrası kullanımı, 

bütüncül ve sürdürülebilir bir yapının oluĢturulması ve yer seçimlerindeki eĢitsizliği 

ortadan kaldırmak için kent bütünde tesislerin kullanımda dez avantajlı durumdaki 

kent sakinlerine yönelik bir takım kararların alınması gerekmektedir.  Ayrıca yapılan 

tesislerin eriĢilebilirlik mesafesi dıĢında olmasından dolayı, etkin kullanımlarını 

sağlamak ve söz konusu tesislerin ileride ―beyaz filler‖e dönüĢmelerini önlemek için 

öncelikli olarak bu tesislere ulaĢımı güçlü bir Ģekilde sağlanması gerekmektedir.  

Kentte oyunlarla önemli bir altyapı kazandırılmıĢtır. Öncelikli olarak Gözne ve 

Kuyuluk otoban bağlantı noktaları dıĢında yeni bir bağlantı yolu (34. Cadde) 

yapılmıĢ ve yollar yenilenmiĢtir. Bu kapsamda oyunlar için 25 km yeni yol açılmıĢ 

ve 75 km asfaltlama çalıĢması yapılmıĢtır. Bulvarlardaki refüjler baĢta olmak üzere 

birçok nokta belediye tarafından yeniden düzenlenmiĢtir. 

Dar zaman diliminde ―iĢe göre adam‖ politikasıyla Erzurum ve Trabzon‘daki 

organizasyonlarda daha önce diğer kentlerimizde uluslararası organizasyonlarda 

görev alan deneyimli kiĢiler organizasyonlara dâhil edilerek gerek tesisleĢme gerek 

organizasyon düzenlemesinde daha rahat sonuç alınmıĢtır. Ayrıca oyunların maskot 

seçimi kentle bütünleĢmeyi olumlu etkilemiĢtir. Ancak tanıtım eksikliğinden dolayı 
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kentle bütünleĢme tam anlamıyla sağlanamamıĢ ve oyunların heyecanı kentliye 

yeterince aktarılamamıĢtır. 

3.4. Yapılan Tespitler 

Oyunlar kapsamında her üç Ģehirde yapılan tesislerin de uluslararası düzeyde olduğu 

ve bir kısmının Türkiye‘de ilk defa yapıldığı tespit edilmiĢtir. Trabzon ve Mersin‘de 

yapılan jimnastik salonları Türkiye‘ de jimnastik için yapılan ilk salonlardır. Benzer 

Ģekilde Erzurum‘da yapılan Curling Salonu, sadece Curling amaçlı olarak yapılan 

Türkiye‘daki ilk salondur. Erzurum, Trabzon ve Mersin Bakanlığın ilan ettiği 12 

kamp merkezi arasında yer almaktadırlar. Federasyonların aracılığıyla ulusal ve 

uluslararası organizasyonların kentlere çekildiği ve organizasyonlarla sağlanan 

tesislerin, ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmaya baĢladığı 

görülmektedir. Ayrıca, Türkiye‘de, curling, biathlon, jimnastik gibi nadir tesislerin 

yapılmıĢ olması, özel dallar olan curling, buz hokeyi, kuzey disiplinleri, kayakla 

atlama gibi branĢların geliĢmesine öncülük edecektir. Örneğin, Buz Pateni 

Federasyonu, Türkiye'de Curling branĢındaki ilk faaliyetlerine 2009 yılı içerisinde 

baĢlamıĢtır. Yeni oluĢturulan Curling Bayan Milli Takımı, Ġskoçya‘da düzenlenen 

2010 Curling Avrupa ġampiyonasında ikinci olurken takımın beĢ sporcusundan ikisi 

Erzurumludur (Curling1). Benzer Ģekilde, Curling Erkek Milli Takımı, 2012 

Uluslararası Derecen Curling Cup YarıĢmalarında Ģampiyon olurken takım oluĢturan 

beĢ sporcudan üçü Erzurumludur (Curling2). Bunlarla birlikte, Erzurum, Trabzon ve 

Mersin‘in lisanslı ve faal sporcu sayılarında önemli artıĢlar olmaktadır. Üç kentteki 

lisanslı ve faal sporcu sayıları Tablo 4‘de verilmiĢtir. 

 

Tablo 4. Erzurum, Trabzon ve Mersin‘deki lisanslı ve faal sporcu sayıları. 

Yıl 
Erzurum 

lisanslı toplam 

Erzurum 

faal toplam 

Trabzon 

lisanslı 

toplam 

Trabzon 

Faal toplam 

Mersin 

lisanslı 

toplam 

Mersin faal 

toplam 

2008 21.778 5.738 15.004 3.112 42.973 4.510 

2009 23.881 5.866 16.377 3.767 46.556 6.067 

2010 25.994 5.103 18.125 3.377 44.737 4.919 

2011 28.542 6.199 19.913 3.096 51.700 5.216 

2012 35.826 13.451 25.645 6.027 58.010 6.602 

           Kaynak: https://www.sgm.gov.tr/Sayfalar/Istatistikler.aspx. (10.10.2013). 

Bu organizasyonlar kapsamından yapılan büyük tesisler yarıĢmalar için 

planlanmıĢtır. Dolayısıyla antrenman tesisleri ise göz ardı edilmiĢtir. Yeterli 

antrenman yerlerinin olmaması ve mevcut antrenman yerlerinin uzaklığı sportif 

faaliyetleri engellemektedir.  Bu durum özellikle Erzurum ve Trabzon‘da, spor 

kültürünün geliĢmesi için kurulan amatör kulüpler için sıkıntı oluĢturmaktadır. 

Amatör kulüplerin maddi güçlerinin olmaması nedeniyle, bu kulüplerin uzak olan 

tesislere ulaĢımda sıkıntılar yaĢanmaktadır. Yine tesislerin devrinin uzun olması, 

halkın kullanımına açılamaması ve bu sürede bakımsızlıktan ve kullanılmamaktan 

tesislerin çürümesi karĢımıza çıkan bir diğer sorundur. 

Yapılan büyük ölçekli organizasyonlar sonucunda kente kazandırılan tesislerin 

geleceğe dönük kullanımı için, etkinlik sonrası kullanım planlamasının yapılması 

önemlidir. Çünkü organizasyonlara yönelik yapılan bu tesislerin atıl durumda 

kalmaması ve çoğunlukla yapıldığı kentte ve ulusal düzeyde ülkeye hizmet 

https://www.sgm.gov.tr/Sayfalar/Istatistikler.aspx
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edebilmesi, bu tesislerin verimli ve etkin kullanımı için bir takım öngörülerde 

bulunmak gerekmektedir. Örneğin, organizasyon sonrası kullanılmayacağı 

öngörülen tesislerin geçici (portatif) yapım teknikleriyle  yapılması veya kalıcı 

olarak yapılacaksa da uygun iĢlevler için tasarımlarının esnek yapılması 

gerekmektedir. Her üç kentte de etkinlik sonrası kullanım planlaması yapılmadığı 

tespit edilmiĢtir. Oyunlar kapsamında yapılan olimpiyat köyleri Yurtkur‘a 

devredilerek bulundukları illerin üniversitelerinin öğrenci yurtları olarak 

kullanılmalarına önceden karar verilmiĢtir. Bunun dıĢında kalan tesisler genel olarak 

GSĠM devredilerek organizasyon sonrası kullanımları ön görülmüĢtür. 

Yine her üç kentte de faklı spor dallarına hizmet edecek tesisler yapılmıĢtır. Ancak 

bu tesislerin kullanımı için belli bir spor alıĢkanlığının kazanılması gerekmektedir. 

Bu alıĢkanlığın kazanılması için GSĠM tarafından diğer kurumlarla birlikte sürekli 

kampanyalar ve projeler düzenlenmektedir.  Nitekim Erzurum ve Trabzon özelinde 

yapılan tesislerin etkin kullanımı için valilik, Gençlik ve Spor Bakanlığı, 

belediyeler, yoğun çaba sarf etmekte ve bir yandan düzenlenen kampanyalar ile 

tesisler doldurulmaya çalıĢılmakta diğer yandan da kentlerin spor kültürünün 

geliĢtirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kentlerde gençlik ve spor il müdürlükleri, valilik, 

belediye ve kentin konuyla ilgili diğer kurumlarıyla birlikte hareket ederek bu 

tesislerin ve yatırımların kentte ve ülke çapında kullanılabilecek düzeyde tutulması 

ve beyaz fillere dönüĢmemesi için belli plan ve programlar yapma gayreti içinde 

olduğu gözlenmektedir. 

Toplumsal yapı açısından bakıldığında genç nüfusu ile ön plana çıkan ülkemizde, 

çocukların sporla tanıĢtırılması, sporla iç içe bir hayatın ilk adımını oluĢturacaktır. 

Ġnsana yatırım uzun vadeli ve nesiller isteyen bir süreçtir. Bu süreç içinde toplumsal 

dinamiklere göre Ģekillenecek kentlerde, özgün çözümler ortaya konulabilmelidir. 

Futbolla yatkınlığı ile tanınan Trabzon insanının, futbol dıĢında diğer spor dallarıyla 

tanıĢtırılması ve spora olan bu yatkınlarının diğer spor dallarında değerlendirilmesi, 

kent adına önemli bir hamle olacaktır. Diğer taraftan bir kıĢ kenti olan Erzurum‘da 

kıĢ sporlarının geliĢtirilmesi ve kıĢ sporları için sporcu yetiĢtirilmesi isabetli bir 

karar olacaktır. Erzurum ve Trabzon kentlerinin iktisadi yapısının yeniden 

kurgulanmasında, mevcut turizm türlerinin yanında spor turizminin geliĢtirilmesi 

iktisadi olarak diğer sektörlerde geliĢemeyen bu iki kent için yeni bir fırsat olacaktır. 

Bütün bu süreçte önem arz eden hususları aĢağıdaki gibi sıralayabiliriz: 

1. Kentin özgün yapısının dikkate alınması, 

2. Rasyonel yerseçim kararlarının alınması, 

3. Kentte mekansal, iktisadi ve toplumsal olarak katkısının ortaya konması, 

4. Kent kültürüne, toplumsal- kültürel yaĢama etkisinin  düĢünülmesi, 

5. Tesislerin etkinlik sonrası kullanım planlamasının yapılması, sürdürülebilir ve 

etkin kullanılması, 

6. Kentlerin sportif altyapısının güçlendirilmesinin yanında kültürel 

ihtiyaçlarının da göz önüne alınarak bütüncül bir toplumsal geliĢmenin 

hedeflenmesi. 

Büyük ölçekli spor etkinlikleri doğru kurgulandıkları takdirde kentlerin iktisadı 

geliĢimleri için farklı açılımlar sunabilmektedir. Trabzon ve Erzurum özelinde 

düĢünüldüğünde bu kentlerde oyunların düzenlenmesi kararı kentsel geliĢim 

açısından olumlu sonuçlar doğurabilecektir. Kentlerin özgün yapısına bakıldığında 
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Erzurum kıĢ sporlarının geliĢmesi için uygun iklim ve gizilgüce, Trabzon‘da spor 

etkinliklerinin geliĢmesi için uygun toplumsal yapı ve karaktere sahiptir. Yine 

Mersin de birçok dalda olimpiyat madalyası kazanan sporcuları olan bir kenttir. 

Büyük ölçekli yatırımlar, bir bakıma kentlerin yeniden yapılandığı ve tanımlandığı 

bir süreci baĢlatmaktadır. Trabzon ve Erzurum özelinde kentlerin yaĢadığı fiziksel, 

iktisadi ve toplumsal-kültürel sorunların çözümü için iyi bir çıkıĢ noktası olabilecek 

büyük organizasyonlar, kentlerin uzun vadeli geliĢimiyle bütünleĢtirilebilecek bir 

Ģekilde kurgulanmalı ve kent siyasasına dâhil edilmelidir. Sporun, kültür ve sanat ile 

birlikte kurgulanabileceği bir ortamda, toplumsal yapının hızlı kabuk değiĢtirmesi ve 

mevcut kronikleĢmiĢ sorunların da daha çabuk çözülebilmesi söz konusudur. 

Organizasyonların yapıldığı kentlerde inĢaat, hizmet, turizm gibi bir takım 

sektörlerin canlanması, kente bir kaynak akıĢını sağlamakta bununla birlikte kentteki 

altyapı eksikliğinin giderilmesi, yaĢam kalitesinin yükselmesi, toplumsal-kültürel 

iyileĢmeleri sağlamaktadır. Bu olumlu yansımalar kentte yapılması düĢünülen 

projeler için güdülenmeyi güçlendirmektedir. Oyunlar sayesinde kentte yeniden bir 

inĢa süreci olmakta ve yatırım kararlarının kent mekânında dağılımı bir takım 

bölgelerde rantın artmasına neden olmaktadır.  

Tablo 5. Erzurum, Trabzon ve Mersin alan karĢılaĢtırması. 

 
Trabzon Erzurum Mersin 

Tesislere ulaĢım sıkıntısı  + +/- + 

Tesislerin yoğun kullanım 

durumu  
- + * 

Yer seçim kararları sürecinin 

doğru iĢletilmesi  
- + - 

Kentte çözüm bekleyen sorunların 

çözümünde bir araç olması  
- - - 

Etkinlik sonrası kullanım 

planlaması  
- - - 

Yerel kalkınmaya etkisi  +/- + -/* 

Kent kültürüne bütüncül yaklaĢım  - - - 

Kentin spor kültürüne katkısı  + + + 

Kent politikasına etkisi  +/- + * 

+ Var 

- Yok 

* Tespit yok. 

+/- Hem var, hem yok 

-/* ġu anlık yok, gelecekte olası 
 

Kentlerde çok önemli fiziksel, mekânsal, iktisadi ve toplumsal hareketlilik 

yaĢanmasına neden olacak bu yatırımların iyi analiz edilerek kent hayatıyla 

bütünleĢtirilmesi Ģarttır. Yine bu oyunlar kentler için kentsel dönüĢüm aracı olarak 

görülmekte ve uzun süredir yapılması planlanan bir takım büyük çaplı kentsel 

geliĢim ve dönüĢüm projelerinin gerçekleĢmesi ve hızlandırılması için bir fırsat 

olarak düĢünülmektedir. Erzurum Curling salonunun yer seçimi mahallenin 

niteliğinin değiĢmesine yönelik beklentiyle alınmıĢ bir karardır. Alınan karar, 

yapılaĢma niteliğinin iyi olmayan ve suç oranı yüksek olan alanda dönüĢümü 

kolaylaĢtırıcı bir unsur olarak da görülmektedir. 
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Yatırımların kent hayatına katkı yapabilmesi için  kentsel sportif altyapıların belli 

plan ve programlar doğrultusunda sürdürülebilir bir Ģekilde kurgulanması gerekmek-

tedir. Bu kurgulama sürecinde yerel aktörlerin katılımına olanak sağlanmalıdır.  

Bu tesislere olan ulaĢım güzergâhları gözden geçirilerek gerek duyması halinde 

yeniden bir ulaĢım planlamasının yapılması, bunların aktif çalıĢması için önemli 

olacaktır. Tanıtım ve kampanyalarla ve özellikle okul çağındaki çocuklara bunların 

tanıtımı, ilgilerinin buraya çekilmesi ve ileride bir yaĢam alıĢkanlığı olarak kentte bir 

spor kültürünün geliĢmesi açısından önemli olacaktır. Kentlerde spor kültürünün 

geliĢmesi için büyük tesislerin yanı sıra, kent genelinden mahalle ölçeğine kadar 

spor yapılacak mekânların gözden geçirilmesi gerekmektedir. Böylece, insanların 

eriĢebileceği mesafelerde uygun ortamlar sağlanabilecektir.  

Büyük ölçekli organizasyonların yurtdıĢındaki ev sahipleri belediyeler iken 

ülkemizin idari yapısı gereği GSB tarafından yapılmaktadır. Bu bakanlıkça aktarılan 

bütçenin daha kısa sürede yapmasını sağlarken çoğu zaman merkez yerel 

çatıĢmasının aynı siyasi partiden (Trabzon-Erzurum) dahi olsa yaĢandığı gerçeğini 

ortaya çıkarmaktadır. Bu açıdan merkezi hükümetin oyunların düzenlenmesi için 

verdiği destek, süreci kolaylaĢtırıp hızlandırırken karar verme süreçlerine yaptıkları 

müdahaleler sürecin doğru iĢletilmesine engel olmaktadır. 

 

4. Sonuç Yerine 

Ülkemizde son dönemde yapılan ve yapılması planlanan uluslararası 

organizasyonlar (Erzurum, Trabzon ve Mersin), olimpiyat adaylığı gibi daha büyük 

organizasyonlara giden süreçte köĢe taĢları olarak görülmektedir. Bu oyunlarla 

büyük ölçekli organizasyon deneyimini yerel ve ulusal çapta tecrübe eden 

kentlerimiz, uluslararası çapta daha büyük organizasyonlar için diğer dünya 

kentleriyle yarıĢmaktadırlar.  

Ülkemizde yapılan çoklu spor organizasyonlarının kentleĢme üzerinde mutlak 

etkileri görülmektedir. Bu organizasyonların bir kısmı daha bütüncül bir plan ve 

politika çerçevesinde hazırlanan projelerle gerçekleĢtirilirken, bir kısım ise kısa 

erimli ve plansız bir Ģekilde geliĢtirilen projelerle olmaktadır. Yapılan alan 

araĢtırmasından ortaya çıkmıĢtır ki, büyük bütçeler harcanarak yapılan 

organizasyonlar ve bu organizasyonlar sonucunda kullanılacak tesislerin 

kullanımına yönelik politikalar uzun vadeli olarak kurgulanmalıdır. Ayrıca bu 

yatırımların belli organizasyonlara bağlı kalmaksızın, küçük-büyük tüm kentlerde 

olması gereken tesisler ve altyapılar, sağlanarak ülke genelinde bir fırsat eĢitliği 

yaratılmalıdır.  

Bu amaçla bu illerde farklı spor dallarında öğrenci yetiĢtirecek spor kulüpleri ve 

okulları kurulmalı, mevcut spor okullarının müfredatı ve sporcu eğitimi geleceğe 

dönük olarak yeniden kurgulanmalıdır. Sporcu eğitiminden baĢlanarak, kentlinin 

spora yatkınlığını geliĢtirecek ve Sağlık Bakanlığı gibi konuyla ilgili diğer paydaĢ ve 

aktörlerin rollerinin iyi tanımlandığı bir süreç izlenmelidir. Ülke bütçesinden 

milyonlarca TL harcanarak yapılan yatırımların toplumsal-kültürel hayata katkısı ve 

toplumsal kültürü ve yapıyı güçlendirecek bir etken olarak düĢünülmesi 

gerekmektedir.  
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Bu tarz organizasyonları gerçekleĢtiren diğer ülkeler sportif altyapıları olduğu için 

çok küçük bütçelerle organizasyon yapmaktadır. Ülkemizde ise büyük bütçelerle 

yapılmasının nedeni ise kentlerimizde belli sportif altyapıların olmamasıdır. Bu 

yüzden de oyunlar sonrası kentlerimiz belli bir süre bu tesisleri nasıl 

kullanacaklarına yönelik Ģok yaĢamaktadır.  

Büyük ölçekli organizasyonlarla amaçlanan ana baĢlıklar markalaĢma, kentin 

yeniden sunumu (pazarlanması), tanıtımı olduğu küresel dünyada da kabul gören bir 

gerçektir. Bu organizasyonların geldiği son noktalardan birine bakacak olursak 

Londra 2012 Olimpiyatlarına paralel yapılan ve neredeyse organizasyon kadar ön 

planda tutulmaya çalıĢılan 2012 Londra Kültür Olimpiyatlarıdır. Bu çalıĢma, 

olimpiyatlara daha fazla ilgi çekilmesi ve gelen konukların boĢ zaman aktivitelerinin 

zenginleĢtirilmesinin yanı sıra kentteki kültür etkinliklerinin pazarlanması açısından 

yaratıcı bir fikir olarak ön plana çıkmaktadır. Küresel sermayenden olabildiği kadar 

yararlanmak isteyen bu düĢünce spor, kültür ve sanatı aynı zamanda bir eğlence 

aracı olarak da kullanarak ekonomik faydalar yakalama arayıĢı içindedir.  

Erzurum, Trabzon ve Mersin‘de yapılan organizasyonlarla kentlerimiz belki de 

tarihlerinde ilk defa böylesine büyük yatırımları kazanmıĢlardır. Bu yatırımların 

kentsel geliĢim politikaları ile bütünleĢmesi ve uzun vadeli kent politikalarında belli 

hedeflere ulaĢmak için kullanılması gerekmektedir. Yine bu kentlerde spor kültürün 

geliĢmesi kısa süreli bir çalıĢma olmayıp yeni nesillerin yetiĢmesiyle beraber uzun 

bir sürecin sonucunda kazanılacak bir durumdur.  

Oyunlarla, bu üç kentte sürdürülebilir bir sportif yapı kurulmasının tesisler ayağı 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Bunun diğer ayağı olan toplumsal yapıda sporun kalıcı olması 

ve bir spor kenti haline gelmek ise doğru politikalarla oluĢturarak uzun süreli bir 

yapı kurmayı gerektirmektedir. Kısa erimde faydaları olmasına rağmen 

organizasyonlarla sağlanan tesisler uzun vadeli politikalara hizmet edecektir. 

Erzurum ve Trabzon‘da oyunlar kapsamında yapılan tesislerin kullanımı için 

merkezi yönetimden ciddi bir baskı olduğu gerçeği yadsınamaz. Yatırımların boĢa 

gitmediğini göstermek için tesislerin kullanımlarının arttırılmasına yönelik baskı 

yapılmakta ve bu kapsamda kampanyalar ve projeler geliĢtirilmektedir. Mersin‘i, 

organizasyon süresinin kısıtlı olmasından ve tanıtım eksikliğinden dolayı 

sağlanamayan halkla bütünleĢmenin Erzurum ve Trabzon‘da olduğu gibi 

kampanyalar ve projelerle sağlanması konusunda, bu iki kentte yaĢanan süreçten 

daha zorlu bir süreç beklemektedir. 

Neo-liberal baskılar altında kentler arası yarıĢın yaĢandığı rekabetçi ortamda, 

kentlerimizin aldığı bu yatırımların kentsel geliĢimde olumlu bir ivmelenme 

yapacağı, en azından ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarının alınmasında 

ülkedeki diğer kentlerden bir adım önde olacakları söylenebilir. Aynı zamanda 

ulusal ve uluslararası düzeyde bir kamp merkezi olarak da bu kentler ön plana 

çıkmaktadır.  

Tesislerin yer seçimi ve ulaĢılabilirliği tesislerin kullanımı için önemli bir ölçüttür. 

Maliyetlerin düĢürülmesi için yer seçimlerinde kamuya ait arazilerin kullanılması 

beraberinde birçok tartıĢmayı gündeme getirmektedir. Bu tesisler için rasyonel yer 

seçim kararlarının verilmesi yerine kamu arazilerinin kent mekânına dağılımı 

üzerinden Ģekillenen bir dağıtım gerçekleĢtirilmektedir. Bu durum çoğu zaman 
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olimpiyat ya da çoklu spor organizasyonları da olsa kentlerin kökleĢmiĢ, gerçek 

sorunlarına bir çözüm üretmekte yetersiz kalmaktadır.  Örneğin Erzurum, Trabzon 

ve Mersin‘de yıllardır yapılması beklenen ve gündemde olan hafif raylı ulaĢım 

sistemi beklentilerine bu oyunlar da çözüm olamamıĢtır. Yine, Erzurum, Trabzon ve 

Mersin‘in tesisler için kurgulanmıĢ güçlü bir ulaĢım ağı bulunmamaktadır. Ayrıca 

oyunlar kapsamında yapılan tesis yatırımı dıĢındaki yatırımların çoğu oyunlar 

süresince atılan geçici adımlardan ibarettir. 

Tesislerin yer seçimleri ile kent makro formları arasında benzerlik söz konusudur. 

Lineer veya kompakt modele göre tesislerin yer seçimleri kentin makro formu ile 

uyumludur. Erzurum kompakt, Trabzon lineer ve Mersin de lineer bir öbekleĢme 

görülmektedir. Spor kültürü geliĢtikçe tesislerin mesafeleri bir sorun olmaktan 

çıkabilecektir. Ancak tesislerin ne kadar yaygın bir yapıda yapılıyorsa yapılsın özel 

amaçlar ve branĢlar için tasarlanan tesislerin daha çok kullanılabilecekleri yerlerde 

veya merkezlerde yapılması uygun olacaktır. 

Spor kültürünün geliĢmesi kent kültürünün geliĢmesine koĢuttur. Spor, kent 

kültürünün bir bileĢeni olarak düĢünüldüğünde kentin diğer öğeleriyle iç içe ve 

onlardan beslenen bir yapıya kavuĢturulmalıdır. Büyük ölçekli organizasyonlar, 

kentteki toplumsal ve kültürel geliĢim için önemli bir fırsattır. Ancak, kent 

kültürünün geliĢmesi için uygun altyapı ve tesislerin yapılması tek baĢına yeterli 

olmayacaktır. Büyük ölçekli organizasyonlar kapsamında kentlere yapılan 

yatırımların kent hayatıyla bütünleĢmesi ve kentlerin toplumsal hayatına katkı 

yapabilmesi için kültürel ve toplumsal altyapıların belli plan ve programlar 

doğrultusunda, sürdürülebilir bir Ģekilde kurgulanması gereklidir. Bunu, kent 

bütününde bütüncül bir kültür anlayıĢı ile kültür ve sanat alt yapıları da 

oluĢturularak, kentin kültür politikalarıyla bütünleĢtirilmesi gerekmektedir. 

Türkiye‘de spor kültürü bütün kentlere yayılarak, toplumsal dokuda güçlü bir 

etkileĢim yakalanmalıdır. Bunun tek aracı olarak büyük ölçekli organizasyonlar 

görülmemelidir. Bununla birlikte bir kente büyük yatırımlar alınabiliyorsa ve bu 

yatırım kalkınmada bir araç olarak kullanılacaksa bunun da o kent için bütüncül bir 

çerçevede ele alınıp iyi planlanması gerekecektir. Trabzon, Erzurum ve Mersin 

örnekleri üzerinden görülmektedir ki, Türkiye‘nin bu konudaki deneyimi yetersiz 

olmakla beraber giderek artmaktadır.  

Tanıtım ve yatırım çekme kaygısı ile yapılan ve aynı zamanda hükümet ve yerel 

yönetimlerin güç gösterisine sahne olan büyük ölçekli organizasyonların kent 

geliĢimine katkısı sorgulanmalıdır. Kentte çözüm bekleyen sorunların çözümünde 

nasıl bir araç olduğu, kentteki altyapı eksikliklerinin giderilmesi, yaĢam kalitesinin 

arttırılması gibi beklentileri ne düzeyde karĢıladığı tartıĢılmalıdır. Özellikle 

organizasyona harcanan bütçelerin büyüklüğü ve dünyanın içinde bulunduğu iktisadi 

buhran düĢünüldüğünde maddi olarak geri dönüĢümü pek mümkün görünmeyen bu 

organizasyonların kentler için olduğu kadar ülke çapında bir sıçrama tahtası olarak 

görüldüğü bir gerçektir. Spor, kültür ve sanat alanında düzenlenen büyük 

organizasyonlarda kullanılmak üzere yapılan tesislerin, ‗etkinlik sonrası kullanımı‘ 

planlanmalı ve atıl bir yatırıma dönüĢmemesi için bir takım önlemler alınarak, 

organizasyon öncesi planlar, stratejiler ve politikalar net bir biçimde 

tanımlanmalıdır.  
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Sonuç olarak, ülkemizde son dönemde yapılan büyük ölçekli organizasyonlarla 

kentlerimize kazandırılan tesislerin ve bu organizasyonlar için yapılan yatırımların 

atıl vaziyette kalmaması için üretilmesi gereken stratejiler ve politikalar 

tartıĢılmalıdır. Yeni tesislerin oyunlar sonrası etkin biçimde kullanılması, kent 

hayatıyla bütünleĢtirilmesi ve kentin fiziki, iktisadi ve toplumsal-kültürel geliĢimine 

yapacağı katkının en üst düzeye çıkarılması için yapılması gerekenler konusunda bir 

takım önerilerin geliĢtirmesi gerekmektedir. Yerel gizilgüçleri dikkate alan bir 

devlet ve yönetim stratejisi mekânsal, iktisadi ve toplumsal geliĢmenin bütüncül bir 

Ģekilde kurgulanması için önemlidir. Bu yerel kalkınma hamlelerinin doğru ve 

rasyonel bir Ģekilde yapılmasına olanak sağlamaktadır. Bu kapsamda sorulması 

gereken en önemli soru ise ―kentlere yatkın oldukları alanlarda yapılacak yatırımlar 

için büyük ölçekli etkinlik ve faaliyetler beklenmeli midir?‖ sorusudur. 
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Öz: Bilgi çağında üniversitelerin toplumsal gelişmeye olan katkısı daha fazla önem 

kazanmıştır. Üniversiteler içerisinde yer aldıkları yerleşime değer katan sosyolojik bir olgu 

olarak, kurumlaşma sürecinde dâhil oldukları yerleşimi markalaştırabilmektedirler. Bu 

anlamda bir üniversite, içerisinde yer aldığı kentin imajını olumlu yönde etkileyebildiği için 

beşeri ve maddi sermaye çekme yarışındaki kente avantaj sağlamaktadır. Bu temelden 

hareketle yerleşimlerin üniversite kenti markası statüsü kazanmaları yeni bir bilimsel çalışma 

alanıdır. Bu çalışmada “üniversite”, “kent” ve marka olarak “üniversite kenti”  kavramları 

sosyolojik bakışla ele alınmış, yerleşimin “üniversite kenti” markası olabilmesinin koşulları 

belirlenmeye çalışılmıştır. 
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Abstract: In information age, contribution of universities to the social development has 

become more important. Universities, as a sociological phenomenon which enrich its 

environment located, have been able to make the residential brand in the process of 

institutionalisation. In this sense, a university has provided an advantage to the city being in a 

race of acquiring human and economical fund due to effecting the city's image in a positive 

way. From this perspective, having a status of university city brand is a new scientific 

working area. In this study, The concept of "university" , "city" and "university city as a 

mark" have been handled, the conditions of being "university city" brand have been tried to 

determine. 
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Giriş 

Küresel iliĢkiler ağının sıklaĢtığı günümüzde, ―kültürlerarası‖ niteliğiyle 

üniversiteler insanlığın ortak değeri haline gelmiĢtir.  Esasen belirli kültürlerin ürünü 

olan üniversitelerin az değinilen bir özelliği, içerisinde yer aldıkları yerleĢime değer 

katmalarıdır. Bu özellik temelinden kentler ‗marka‘ haline gelebilmektedirler. 

KüreselleĢme sürecinde markalaĢabilen ‗kentler‘ ise maddi ve beĢeri sermaye çekme 

yarıĢında öne geçmektedirler.  

―Üniversite‖ toplumsal geliĢmenin gerçekleĢmesi ve sürdürülebilmesinin gerekli ve 

zorunlu koĢulları arasında yer alır. Üniversitenin temel iĢlevi bilgi üretmek olup, 

toplumsal bilgiyi yeni kuĢaklara aktararak kültürün geliĢmesine katkı sağlar. Bunun 

yanında toplumun ihtiyaç duyduğu yüksek nitelikli insan gücünü de yetiĢtirir. 

Ayrıca, ‗baskı grupları‘ arasında yer alan üniversitenin, ülke sorunlarına çözüm 

yolları önerme sorumluluğu da vardır (Gürkan ve KarataĢ, 2004: 3-4). Günümüzde 

ekonomik büyüme bilgi, beceri, yenilik ve giriĢimcilik ile mümkündür. Ġnsanlar bu 

niteliklerin önemli kaynağıdır ve ekonomik büyümenin öncelikli odağıdır (Gaggiotti 

vd., 2007:121). Bilgi toplumunun bireyleri; bilgi donanımlı, mesleğinde yetkin ve 

baĢarıya odaklanmıĢ olarak ―beĢeri sermaye‖yi oluĢtururlar. BeĢeri sermayeyi üreten 

ana kaynak ise üniversitelerdir. KüreselleĢme çağında, sahip olduğu beĢeri 

sermayeyi ―sosyal sermaye‖ye dönüĢtürebilen toplumların geliĢmiĢlik skalasında 

üstte yer aldıkları gözlenmektedir. Farklı okumaları olan
i
 ‗sosyal sermaye‘ kavramı 

genel olarak, ―bireyin merkeze alındığı toplumsal iliĢkiler ağı (aitlik/tanıĢıklık) ve 

bu ağsal iliĢkilerdeki normatif içerikler (güvenirlik/karĢılıklılık) ve bu ağsal 

iliĢkilerin yaygın örgütlenmesi ve kolektif eylemler‖ olarak tanımlanır (Prakash ve 

Selle, 2004: 18). Bu tanımla betimlenen sosyal yapı en genel anlamıyla ‗sivil 

toplum‘dur. ―Üniversel‖ düĢünceyi yaygınlaĢtıran ve bireyin özgürleĢmesinde çok 

önemli yeri olan üniversiteler sivil toplumun ayrılmaz parçasıdırlar.  

Ülkemizde son yıllarda üniversite sayısında belirgin artıĢ oldu. Yeni açılan 

üniversiteler özellikle altyapı ve kadro yetersizlikleri nedeniyle eleĢtirilebilirse de 

beĢeri sermayenin çoğalmasına ve sivil toplumun geniĢlemesine katkı sağladıkları 

için olumlanabilir. Öte yandan günümüzün küresel rekabet ortamında, 

üniversitelerin bilgi üretimi ve nitelikli bireyler yetiĢtirme temel iĢlevi dıĢında, 

bulundukları kentlerin sosyal, kültürel ve ekonomik geliĢimine katkı sağladıkları 

ayrı bir gerçektir. Bu bağlamda üniversiteler (bilgi), küresel iliĢkiler ağında yer alan 

ve ulusaĢırı sermaye için rekabet eden kentlere avantaj sağlayan stratejik 

organizasyonlar olarak görülmektedir (Slaughter, 1998: 58; Fisher ve Rubenson, 

1998: 80). Russo vd.‘ne (2007) göre, kentlerarası rekabette eğitim ve araĢtırma 

iĢlevlerini ‗vizyon‘ olarak belirleyebilenler, teknolojik üstünlük ve ekonomik 

geliĢme sağlayabileceklerdir.  

Bir yerleĢme ve yaĢama biçimi ve bir topluluk türü olarak ―kent, az çok yeni bir 

olgudur. Ġnsan toplumlarının geliĢme sürecinde yakın çağların ve sanayi devriminin 

ürünü olan kent, kısa dönemde gösterdiği yığılımlı büyümeyle günümüzün egemen 

yerleĢme ve topluluk tipi olmuĢtur‖ (Sencer, 1979). Tüm dünyada olduğu gibi 

ülkemizde de kentleĢme oranı giderek artmaktadır. Bu durum kentlerin daha fazla 

nüfuslanarak bir kısmının metropoliten karakter kazanmasıyla, bir kısmının da kent 

grubuna katılmasıyla gerçekleĢmektedir
ii
 (Tümerkin, 1973: 1-2). Günümüzde 

kentleĢme hareketini kendi içsel dinamikleri yanında ―küreselleĢme‖ süreci de 



Mustafa Çağlayandereli, Hatice GüleĢ 

730 

etkilemeye baĢlamıĢtır. Küreselleşme tüm dünya toplumlarında doğrudan veya 

dolaylı ama senkronik olarak iĢleyen ekonomi-politik ve sosyo-kültürel yapıların 

değiĢim sürecinin adıdır. KüreselleĢme sosyolojik bir olgudur. Aslında kentleĢme ve 

küreselleĢme süreçleri arasında karĢılıklı ve nedensel iliĢki vardır. ‗Küresel boyuta 

ulaĢan insan iliĢkileri daha çok kentsel mekânda cereyan etmektedir‘ (Alptekin, 

2007: 118).  

Küresel insan iliĢkilerinden birisi eğitimdir. BaĢta üniversiteler olmak üzere 

dünyanın dört bir yanından öğrenci çekebilen, nitelikli eğitim kurumları artık 

içerisinde yer aldıkları kentlerle anılmaktadır. Ġnsanlar kaliteli eğitim hizmeti 

yanında kentin doğal konumu, tarihi ve kültürel mirası, hareketli sosyal yaĢantısı, 

sağlık ve güvenlik gibi diğer hizmetlerin etkin sunumu gibi mekânsal özelliklere 

dikkat ederek kent tercihi yapmaktadırlar. Böylece, uygun ortam ve etmenlere sahip 

kentler markalaĢmaktadır.   

―Marka kent‖ akademisyenler ve karar alıcıların ilgisini çeken önemli bir konudur. 

Marka kent ile ilgili yayımlanmıĢ çalıĢmaların çoğu,  pazarlama ve kent çalıĢmaları 

disiplinlerinden ortaya çıkarılmıĢtır (Dinnie, 2011). Son yıllarda çeĢitli markalar 

arasında ―üniversite kenti‖ kavramının kullanımı yaygınlaĢarak popüler 

söylemlerden birisi haline gelmiĢtir. Ancak literatür incelendiğinde kentsel 

markalaĢmada üniversitenin olası etkilerine yönelik (özellikle yerli) araĢtırma sayısı 

görece azdır. Konuyu pazarlama alanının dıĢında ve sosyal iliĢkileri merkeze alarak 

tartıĢmanın ihtiyaç olduğu düĢünülmektedir. Böylece bir üniversitenin bulunduğu 

kentin sosyal, ekonomik ve kültürel yönden geliĢimine katkısını sağlayabilecek 

etkenler tespit edilebilecektir.  

Bu çalıĢmada ―üniversite‖, ―kent‖ ve ―üniversite kenti‖ kavramları sosyolojik 

düzlemde betimlenmiĢ, üniversitenin kent imajı üzerindeki olası etkileri 

tartıĢılmıĢtır. ÇalıĢmanın, konuyla ilgili yapılacak yeni araĢtırmalara katkı sağlaması 

beklenmektedir.  

1. Kavramsal Çerçeve 

1.1. Üniversite 

Sözlük anlamına göre ―üniversite‖, bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kiĢiliğine sahip, 

yüksek düzeyde eğitim, öğretim, bilimsel araĢtırma ve yayın yapan fakülte, enstitü, 

yüksekokul gibi aynı rektörlüğe bağlı birimlerden oluĢan öğretim kurumu‖ olarak 

tanımlanmıĢtır (Büyük Larousse, 1993: 12026). Batı dillerindeki ―Üniversite‖
iii

 

sözcüğü, Ortaçağ Latincesi‘ndeki ―Universitas‖ sözcüğünden temellenir. ―Bütün‖, 

―birlik‖ ve ―topluluk‖ anlamlarına gelir. Günümüzdeki yaygın kullanımına göre 

―üniversite‖ sözcüğü; ―toplum bütününe açık‖ ve ―bütün bilgilerin öğretildiği 

yer/kurum‖ anlamlarını içerir (Eyüboğlu, 1998: 698).  

Üniversitelerin kökeni Mezopotamya‘daki Sümer okullarına, Çin‘deki Han Hanedan 

okullarına ya da Antik Yunan‘da Platon'un Ġ.Ö. 387'de bir düĢünce okulu olarak 

kurduğu "Akademeia"ya kadar götürülebilirse de günümüzdeki anlamına yakın 

―üniversite‖ isimli eğitim kurumu ilk olarak Orta Çağ‘da kurulmuĢtur (KarataĢ, 

2002: 94). Özellikle 1088 yılında Ġtalya‘da kurulan Bologna Üniversitesi bugünkü 

üniversitelerin atası sayılmaktadır (Gürüz, 1994: 97). Kıta Avrupa‘da 11. ve 12. 

yüzyıllarda Katedral Okulu olarak kurulan ve 14. yüzyıl ve sonrasında yaygınlaĢan 
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ilk üniversitelere (Bologna, Paris, Oxford) baĢlangıçta ―Studium Generale‖ ve 

sonrasında ―Universitas Literarum‖ denilmiĢtir (KarataĢ, 2002: 94).  

Senkronik olarak Doğu toplumlarında da yükseköğretim kurumlarının mevcut 

olduğu bilinmektedir. Örneğin, 11. yüzyılda Bağdat‘ta Büyük Selçuklu Devleti 

Veziri Nizamülmülk Nizamiye Medresesi‘ni kurmuĢtur. 13. yüzyılda ise Kayseri‘de 

Çifte Medrese, Erzurum‘da Çifte Minareli Medrese ve Konya‘da Karatay Medresesi 

kurulmuĢtur (KarataĢ, 2002: 94).  

Bir eğitim kurumu olarak geliĢen üniversitelerin yaklaĢık 9 asırlık tarihi içinde 

birbirini takip eden üç farklı üniversite yapısı ortaya çıkmıĢtır. Bunlar: Ortaçağın 

Din-Merkezli Üniversitesi; Ulus Devletler Dünyasının Üniversitesi (Von Humbolt 

Modeli Üniversite) ve Bilgi Toplumu Üniversitesi (Multi-Versite) biçiminde 

sınıflandırılabilir (Tekeli, 2003: 128; Türel, 2004: 153–154). Günümüzde 

üniversiteler ulus devlet sistemi içerisinde yer aldıkları halde bilgi toplumunun ―çok 

amaçlı‖ ve ―çok iĢlevli‖ bilgi/bilim kurumları olacak biçimde reorganize olmakta, 

değiĢim geçirmektedirler. DeğiĢimin temelinde teknolojik geliĢme yer almaktadır. 

Teknolojik geliĢme ve yeniliğin kökeninde ise üniversitelerin baĢını çektiği temel ve 

uygulamalı araĢtırmalar gelir (teknobilim). Bir önceki üniversite modeli ile 

karĢılaĢtırıldığında, temel olarak "iyi vatandaĢ" yetiĢtiren bir mekanizmadan piyasa 

için donanımlı birey yetiĢtiren bir mekanizmaya geçildiği söylenmektedir (Yekrek, 

1999; Tekeli, 2003; Sönmezler, 2003; Türel, 2004; Akyol vd, 2005). Son dönemde,  

baĢta ekonomi olmak üzere, devletin hemen tüm üretim ve hizmet alanlarından 

çekilmesi gerektiğini ileri süren neoliberal söylemin uzantısı olarak, hem özel 

üniversiteler çoğalmıĢ hem de devlet üniversitelerine ayrılan ödenekler azaltılmıĢtır. 

Bu durumda gerek ayakta kalma mücadelesi veren gerekse (..!) gücünü katlamak 

isteyen üniversiteler piyasanın hassasiyetlerine daha duyarlı olarak ‗girişimci 

üniversite‘ kimliği edinmeye baĢlamıĢlardır (Kwiek, 2001: 35). Artık, üniversite 

politikalarının belirlenmesinde kültürel argüman yerine faydacı argüman ön 

plandadır (Bleiklie, 1999: 509). 

Üniversitelerdeki bu niteliksel değiĢim, üniversitenin varlık nedenine aykırı olduğu 

gerekçesiyle eleĢtirilmektedir (Bourdieu, 1990; Çiğdem, 2003; Ergur, 2003; 

Nalbantoğlu, 2003; Giroux, 2005; Hirtt, 2007). Türkiye‘de yapılan bir araĢtırma, 

akademisyenlerin çoğunluğunun yaygınlaĢan ‗giriĢimci üniversite‘ anlayıĢını 

benimsemediklerini ama üniversite-sanayi iĢbirliğine sıcak baktıklarını, ancak bu 

iĢbirliğinin, ‗üniversite özerkliği‘ ve ‗toplum yararı‘ esasına göre kurulmasının 

doğru olacağı kanaatini taĢıdıklarını bulgulamıĢtır (Aslan, 2010: 7). Bu tartıĢmaya 

uzun boylu girmeden, dikkat çekmek istediğimiz nokta Ģu ki üniversiteler 

bulundukları yerleĢimin kentleĢme sürecini ve nihayetinde toplumsal geliĢmeyi 

olumlu yönde etkilemektedirler (Hampton ve Higham, 1994). 

1.2. Kent 

Türkçeye öz-Türkçeden geçmiĢ olan ―Kent‖ (Oğuzlarda ‗kend‘) sözcüğü, Batı 

dillerine Latincedeki ―civitas‖ (yurttaĢlık) sözcüğünden geçmiĢtir
iv

. Latincede kent 

mekânı için kullanılan asıl sözcük ―polis‖tir. Bu, kamusal yurttaĢlık haklarının 

kullanıldığı yer anlamına gelmektedir. Kentsel mekân bu anlamda sosyal içeriğe 

sahiptir (Bal, 2006: 27).  
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KentleĢmenin tarihi çok eskilere dayansa da günümüzde kent sözcüğü ile ifade 

edilen kavram, sanayi devrimi ile beraber ortaya çıkmıĢ olan modern yerleĢim yeri 

ve yaĢama biçimidir (Özcan, 2008: 48). Kent olgusunun tarihsel süreçte izi 

sürüldüğünde; antik kent, orta çağ kenti, modern kent, postmodern kent gibi bir 

geliĢme çizgisi izlediği görülür.   

Kent sözcüğünden türetilen ―kentleĢme‖ kavramı, toplumsal geliĢmenin belirli bir 

aĢamasında kaynağını bulan yeni, girift, dinamik ve çok boyutlu bir ―değiĢme‖ 

sürecidir. KentleĢmenin sosyolojik çözümlemeye esas alınabilecek, demografik, 

ekonomik, fiziksel, toplumsal ve yönetimsel boyutlarından ayrı ayrı söz edilebilir. 

Buna göre ―kentleĢme‖, kent olmayan yerleĢimlere göre; nüfusun özellikle göçler 

yoluyla kalabalıklaĢması; tarımdıĢı iĢlerin hâkim hale gelmesi ve yaygınlaĢması, 

mesleki uzmanlaĢmanın giderek artması; fiziki mekânın hem yatay hem de dikey 

olarak geniĢlemesi; farklı kültür gruplarının etkileĢim ve iliĢkileri temelinde kendine 

özgü kültürün üretilmesi
v
; insanların her alanda örgütlenmesi ve bu büyük ve girift 

yapıya uygun merkezi-yerel yönetim aygıtını oluĢturma sürecidir (Bal, 2006: 30; 

KeleĢ, 1990: 71).  KentleĢmenin bu farklı özellikleri iç içe geçmiĢ süreçler halinde 

iĢler. 

Günümüzde hâkim yerleĢme tipi olan kentler sosyal, ekonomik, kültürel ve diğer 

özelliklere göre çok çeĢitlidir. Fonksiyonel özellik açısından kentler; ticaret kenti, 

sanayi kenti, üniversite kenti, turizm-eğlence kenti, inanç merkezi kent, siyaset 

merkezi kent gibi isimler ile anılmaktadır (Sezal, 1992; 47). 

Sosyologlar kent‘i çoğunlukla kırsal‘ın karĢıtı olan özellikleriyle tanımlamıĢlardır. 

Bu yaklaĢımın temelinde Tönnies‘in yaptığı ‗cemaat ve cemiyet‘ ayrımı yatar. 

Tönnies‘e göre kent cemiyet özelliği gösterir. Cemiyetler ise, ırk, etnik köken, 

sosyo-ekonomik statü ve kültürel değerler açısından farklılaĢmıĢ, sayıca geniĢ ve 

heterojen topluluklardır (Bal, 2006: 27; Slattery, 2010: 59-61). Sosyologlar için 

kentler daha çok kendine özgü "insan iliĢkileri" açısından incelemeye değer 

bulunmuĢtur. Bu bağlamda kentler, "belirli bir alanda yaĢayan insanların iliĢkilerinin 

birleĢtiği yerlerdir. Böylece, "sosyal yapı" ve "hayat stili" kent ile kent dıĢı yerleĢme 

alanlarını birbirinden ayırmamızı sağlayan farklılıklar olarak karĢımıza çıkmaktadır 

(Sencer, 1979: 1).  

Kentler, parçası oldukları toplumsal yapının; ekonomik ve kültürel sisteminin 

özelliklerini gösterirler (Özer, 2004: 1-2). Uygarlığın doğduğu ve beslendiği kentler, 

aynı zamanda, pek çok sorunun ortaya çıktığı ve bu sorunları çözmek üzere her türlü 

çabanın/savaĢımın verildiği yerlerdir (Duru ve Alkan, 2002: 7).  

KentleĢme dinamik bir süreçtir; küresel ve yerel etkiler kentleri sürekli 

değiĢtirmektedir. Bu değiĢimler olumlu ve olumsuz nitelikte olabilmektedir. Örneğin 

geliĢen teknoloji günden güne konforlu yaĢam olanakları sunmaktadır ama bir 

yandan da yabancılaĢma süreçleri derinleĢmektedir (Köylü, 2006).  

KüreselleĢme sürecinde sanayi kentinin mekân organizasyonu giderek 

değiĢmiĢ/değiĢmektedir. KüreselleĢme sürecinde kentler hızla birbirlerine 

benzerken, bir yandan da kentler arası ve kent içi eĢitsizlikler yeni hız ve boyutta 

derinleĢmektedir (Çağlayandereli, 2007). Bu süreçte, ağ iliĢkilerinden soyutlanan 

kentler önemini yitirirken, ağın içindekiler hem kendi aralarında
vi

 hem de kendi 
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içlerinde, farklı düzeylerde ve benzeĢme ve farklılaĢma niteliğinde (dikotomik) 

değiĢimler geçirmektedirler.  

KüreselleĢme sürecinde kentler, daha önceki dönemlerden çok daha fazla içsel 

çeliĢkiler barındırmakta ve bu temelden ―ikili yapı‖ sunmaktadır. Emek pazarının 

yapısı, kentsel faaliyetlerin biçimi ve dağılımının hızlı değiĢimine bağlı olarak; kent 

yoksullarının oransal artıĢı; iĢsizlik mekânlarının yayılımı, sosyo-ekonomik seviye 

farklılıklarının derinleĢmesi, marjinal emeğin sayısal artıĢı gibi bir dizi faktörün 

ortaya çıkıĢı, kentsel farklılaĢmayı boyutlandırmaktadır. Bu kentlerdeki temel sorun, 

ekonomik anlamda yaratılan göreli refahın kentin geneline yayılamamasıdır 

(Hacısalihoğlu, 2000: 108). Kentin orta ve üst gelir grupları, hem artan eĢitsizliklerin 

doğurabileceği olumsuz sonuçlardan korunmak hem de alt gelir gruplarının 

kültürlerini dıĢta tutmak kaygısıyla ‗refah adacıkları‘ veya ‗seyirlik alanlar‘ denilen 

ayrıcalıklı yeni yerleĢme ve yaĢama biçimlerini çeĢitlendirmektedirler. ‗Böylece, 

toplumsal sınıflar arasındaki etkileĢim azalmakta ve mekânsal ayrıĢma toplumsal 

bölünmenin hatlarını kalınlaĢtırmaktadır‘  (Marcuse vd., 2000: 4). 

DeğiĢimin ikinci boyutu olan benzeĢme sürecinde ise küreselleĢmenin özellikle 

kültürel alanda yarattığı ―birörnekleĢme‖ mekâna yansımaktadır. Bu anlamda -

derece farklılığı olmakla birlikte- merkez veya çevre ülke ayrımı olmaksızın kentsel 

ağ içerisindeki dünya kentlerinde benzer iliĢkiler, tasarımlar ve planlamalar 

görülmektedir (Hacısalihoğlu, 2000: 108–109; Giddens, 2008: 978; Brugmann, 

2009: 5).  

Günümüzde kentler yatırımcıları, öğrencileri, turistleri ve diğer küresel aktörleri 

kendilerine çekmek için rekabet halindedirler. Bu rekabet markalaĢmayı gündeme 

getirmiĢtir (Braun ve Zenker, 2010). Giderek daha önemli hale gelen kent 

markalarından biri ―üniversite kenti‖dir. Rizzi ve Dioli'ye göre, kentsel geliĢme 

açısından markalaĢma önemlidir, ancak baĢarılı olabilmek için stratejik planlar ve 

pazarlama eylemleri yerel ayırt edici özgünlüklere bağlı olmalıdır (2010: 49). 

Özellikle yerel kent tasarımlarının, tarihi dokuların ve dahası insan iliĢkilerinin (kent 

kültürü) markalaĢma adına zarar görmesi, yok olması eleĢtirilmektedir (ġengül, 

2000: 77; Kiper, 2004: 14-18).  

1.3. Üniversite Kenti 

Üniversiteler kent formunda bulundukları yere göre ―kent üniversitesi‖ ve ―kampus 

üniversitesi‖ olarak isimlendirilmiĢlerdir (Sönmezler, 2003: 124). Tarihsel olarak 

kentin ayrılmaz bir parçası olan üniversiteler, uzunca bir süre, kent merkezinde 

bütünleĢik halde ve bir ana yapı içerisinde faaliyet göstermiĢlerdir. Zamanla 

üniversitenin bilim/bölüm dallarındaki çeĢitlenme ve öğrenci sayısındaki artıĢ gibi 

nedenlerle geniĢleme gereksinimi duyulmuĢtur. Fakat kent nüfusunun artması, kente 

yeni iĢlevsel mekân ve alanların eklenmesi ve merkezdeki arsa rantının yükselmesi 

gibi nedenlerle üniversitenin bulunduğu yerde mekân olarak geniĢleme olanağını 

yitirdiği görülmüĢtür. Bu sorunun kısa vadeli çözümü olarak kentin farklı 

noktalarında ve daha çok kamuya ait mekân ve arsalarda aynı üniversitenin farklı 

birimleri, yer seçmek durumunda kalmıĢtır. Bu bakımdan kent içerisinde 

üniversiteye ait tüm bu hareketlilik ve görünümleri kavram olarak ―kent 

üniversitesi‖ ifadesi karĢılamaktadır.  
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II. Dünya SavaĢı sonrasında kentleĢmenin ana karakteristiklerinden biri 

―desantralizasyon‖dur, yani bazı kentsel birimler ve iĢlevler kent merkezinin dıĢına 

çıkarılmıĢtır. Kentin çevresine taĢınanlar arasında sanayi kuruluĢları, orta ve üst gelir 

grupları ve üniversite gibi kamusal hizmet birimleri bulunmaktadır. Bu yer 

değiĢtirme hareketinde geliĢen iletiĢim ve ulaĢım teknolojilerinin etkisi büyüktür. 

Kentin kırsal alanla kesiĢtiği bu halka, büyüme potansiyeline sahip üniversitelere 

farklı birimlerinin bir arada bulunabileceği geniĢlikte alan ve bu alanı istendik 

Ģekilde biçimlendirme olanağı sunmuĢtur. Kent formunda sonradan yerini alan bu 

ikinci tür üniversiteler için ―kampus (yerleĢke) üniversitesi‖ kavramı 

kullanılmaktadır (Türeyen, 2002).  

ABD‘de ilk defa 1813 yılında New York Üniversitesi‘nin kuruluĢunda düĢünülen 

kampus uygulaması, Kıta Avrupa‘sında 1878 yılında Strasbourg‘un Kaiser-Wilhelm 

Üniversitesi‘nde yansımasını bulmuĢ ve Türkiye‘de de ilk defa 1956 yılında kurulan 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve ardından 1957 yılında kurulan Atatürk 

Üniversitesi‘nde uygulanmıĢtır (Kortan, 1981; KarataĢ, 2002: 98, Sönmezler, 2003: 

98). Planlı kentleĢme döneminde, özellikle 1990‘dan sonra, yeni üniversitelerde 

kampus uygulamasına devam edilmiĢtir. Kent içerisindeki eski üniversiteler de 

zamanla kent çevresine nakledilmiĢtir. Her ne kadar kent dıĢında olsalar da, 

kampuslar barınma, eğlence, alıĢveriĢ, spor, sağlık ve rekreasyon gibi öğrenci 

ihtiyaçlarını karĢılayabilecek nitelikte tasarlanmaktadır (Türeyen, 2002).  

Kampus üniversitesi uygulaması yaygınlaĢmakla birlikte bulunduğu yer itibariyle 

tartıĢmalıdır. Kampus üniversitelerinin, akademisyenleri ve öğrencileri kentten, 

halktan uzaklaĢtırdığı ve böylece sosyal mesafenin açıldığı ve hatta kentsel 

geliĢmedeki payının düĢük kaldığı yönünde eleĢtiriler yapılmaktadır. Buna karĢı 

çıkanlara göre ise; bilim üssü olarak kampus alanlarında üniversiteler özgürce 

örgütlenebilmekte, disiplinler ve öğrenciler arası iliĢkiler artmakta, aynı rektörlüğe 

bağlı birimlerin bir arada bulunmasının verdiği avantajla harcamalarda tasarruf 

sağlanmaktadır (KarataĢ, 2002: 98).  

Bu makalenin konusu olan ―üniversite kenti‖ kavramının literatürde farklı anlamda 

kullanımı dikkat çekicidir. Bunlardan biri ―üniversitenin kurumsallaĢması‖ ile 

ilgilidir. Buna göre, üniversite kenti
vii

; geleneği, iĢlevselliği ve tarihsel ünü olan yani 

kurumsallaĢmıĢ kimi üniversitelerin bulundukları kentlere verilen bir isimdir. Bu 

tanım çerçevesinde örneğin 160 yılında kurulan Paris, 1230 yılında kurulan 

Cambridge, 1250 yılında kurulan Oxford, 1257 yılında kurulan Sorbonne, 1365 

yılında kurulan Viyana ve 1470 yılında kurulan Ġstanbul gibi üniversiteler 

bulundukları kenti birer üniversite kenti yapmıĢlardır.  

Öte yandan ―üniversite kenti‖ kavramının öne çıkan ve yaygınlaĢan diğer bir anlamı 

ise ―kentlerin markalaĢması‖ ile ilgilidir. Ekonomik mal ve hizmetler için 

kullandığımız ―markalaĢma‖ kavramı, günümüzde, küresel iliĢkiler ağının 

geniĢlemesine paralel olarak, toplumsal etkinliklerin öteki alanlarında da 

kullanılmaya baĢlanmıĢtır ve bu bağlamda kentlerin de markalaĢması söz konusudur. 

Günümüzün küresel iliĢkiler ağında kentler, daha çok ulusaĢırı sermaye ve turist 

çekerek yatırım alanlarını geniĢletmek istemekte, bunun için de ―nitelikli‖, ―köklü‖ 

ve ―kendisine özgü‖ bir figür olarak doğal güzelliklerini, inançlarını, Ģahsiyetlerini 

ve üniversitelerini markalaĢtırmaktadırlar (Jensen, 2007: 212). Bu konuda ülkeler 
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arası rekabetçi bir pazar ortamı oluĢmuĢ durumdadır (Kavaratzis ve Ashworth, 

2005).  

KüreselleĢme sürecinde üniversite ve kent sistemleri birbirlerini giderek daha fazla 

desteklemektedir. Bilgi toplumunda üniversiteler, ―bilim yuvası‖ olmanın ötesinde 

özellikle ―çevrenin korunması ve sağlıklı bir kentsel geliĢmenin gerçekleĢtirilmesi‖ 

gibi görevler ve sorumluluklar üstlenmek durumunda kalmaktadır (Özcan, 2008: 

76). Kentler de üniversitenin markalaĢması halinde hem bilgi ve teknoloji üretimi 

hem de dıĢ kaynakları çekmek yoluyla eĢitsizlikleri azaltabilecektir. 

Tüm bu açıklamaların sonucunda, ―üniversite kenti‖  ve ―kent üniversitesi‖ 

kavramları arasındaki anlam ayrılığı netleĢmiĢ durumdadır. ―Kent üniversitesi‖ 

kavramı üniversiteyi merkeze alarak onun kent formundaki yerine iĢaret ettiği halde 

―üniversite kenti‖ kavramı, kenti merkeze alarak onun yetkin bir niteliği ve 

hafızalardaki imajı olarak üniversiteyi betimlemektedir. 

2. “Markalaşma” ve “Üniversite Kenti” Markası 

Ürün veya hizmet için ―marka‖ kavramı yaklaĢık 200 yıl önce ortaya çıkmıĢtır. 

Josiah Wedgwood ürettiği porselenlere kendi ismini basmıĢ ve Ġngiliz soyluları da 

bu ürünlere rağbet göstererek onu markalaĢtırmıĢtır (AlaĢ, 2010: 1). Kapitalizmin 

tüketim toplumuna hızla dönüĢtüğü süreçte bu olayı diğer kullanım ürünleri ve 

hizmetler takip etmiĢtir. Özel sektörde Ģirketler pazarlama için marka kavramını 

kullanmaktadır. Kurumsal marka, ürün markası, hizmet markası vb. YarıĢ halindeki 

Ģirketler için marka, rekabetle baĢa çıkabilmek için yeni bir çözüm gibi 

görünmektedir  (Tayebi, 2006: 2). 

Tanım olarak ―marka‖, ürünü diğer benzerlerinden ayıracak ve satıĢını sağlayacak 

bir tanıtım aracıdır; sözcükler, Ģekiller, sayılar, harfler, malların biçimi ve ambalajı 

ve bunların birlikte sunuluĢ Ģekli markayı oluĢturur. Ancak marka sadece beğenilen 

ürün/hizmet demek değildir, marka aynı zamanda bir değerdir, kiĢiliği vardır. Bazı 

markalar kiĢiye tutkuyu yansıtırken bazıları kiĢide asalet duygusu uyandırır. Ancak 

her durumda güven önemlidir; hedef kitle ile kurulan bağ güvenle baĢlar (AlaĢ, 

2010: 1; Stigel ve Frimann, 2006: 244).  

Kentler de onun içinde yaĢayan, onu gezmeye gelen, onda yatırım yapmaya veya 

okumaya, Ģifa bulmaya, eğlenmeye veya ibadet etmeye gelenler için bir ürün/hizmet 

ve değer olarak kavranabilir. ―Marka kent‖ kavramı  ―belirli bir kenti ve onun sahip 

olduğu olanakları öteki kentlerden ayıran, hem rasyonel hem de duygusal nitelikteki, 

özgün/spesifik tutumlar örüntüsü, özellikler‖ olarak tanımlanır (AlaĢ, 2010; 

Harmaakorpi vd., 2008). Rekabetçi avantaj elde etmek için gerekli görülen ―kent 

markası‖ esas itibariyle insanların kent hakkında imgeledikleri imajdır. Marka kent, 

"pazarlama için temel oluĢturmak adına kentin kimliği üzerinde fikir birliği veya 

ortak söylem oluĢturma giriĢimi" olarak da tanımlanmaktadır (Stigel ve Frimann, 

2006: 249). Bu imaj veya fikir birliği insanların o kente ait tutumlarının, güdülerinin 

ön belirleyicisidir. Ekonomik alanda bir ticari markanın imajı nasıl ki insanların 

satın alma davranıĢlarını yönlendiriyor ise kentlerin imajı da insanların o kente göç 

etme, turist olarak gitme, yatırım yapma gibi sosyal, kültürel ve ekonomik 

davranıĢlarını etkiler (Kavaratzis, 2004).  
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Kent imajı her durumda olumlu olmayabilir. Etkili bir marka kent oluĢturabilmek 

için (varsa) insanların kentle ilgili olumsuz algılarını değiĢtirmek gerekir. Bunun 

için kentin öz değerleri, insanların aktif katılımıyla marka kent içerisinde daha iyi 

tanımlanabilir, olumsuz olabilecek kültür kodları ayıklanabilir ve bazen de kent 

sokakları, mekânlarıyla yenilenebilir. Ġnsanların kalplerinde ve akıllarında marka 

kent yaratabilmek için önemli olan, vatandaĢların görüĢlerini alabilecek çeĢitli 

iletiĢim kanalları oluĢturabilmektir. Bu bakımdan marka kent uzun dönemli 

ekonomik ve sosyal geliĢmenin bir parçasıdır (Zhang ve Zhao, 2009: 253; Tayebi, 

2006). 

Öte yandan, kentsel markalaĢma, rekabetçi avantaj elde etme; iç yatırımı ve turizmi 

arttırma, toplumsal kalkınmayı gerçekleĢtirme gibi daha çok ekonomik geliĢmeci 

yararları yanında hemĢehrilik ve kentlilik kimliğini sağlamlaĢtırdığı için sosyal gücü 

harekete geçirmekte ve böylece sosyal dıĢlanma ve huzursuzlukları azaltıcı yönde 

iĢlevsel yararlılık sağlamaktadır (Kavaratzis, 2004: 70). 

AlaĢ‘a (2010: 3) göre, kenti markalaĢtırabilmek için önemli olan onu dıĢa açmak ve 

yabancı yatırımcıları, alıcıları, turistleri artan oranlarla kente çekmektir. Kentler 

kendi kaynaklarıyla büyümeyi baĢarabilir, optimum nüfusa sahip olabilir, kiĢi baĢına 

düĢen geliri artabilir, kentsel dönüĢümünü gerçekleĢtirebilir, temiz sokakları, harika 

yapıları, düzenli çalıĢan kamu kuruluĢları, kentine âĢık hemĢehrileri olabilir ama 

bunlar onu tek baĢına markalaĢtırmaz. Marka kent oluĢturabilmek için kentin merak 

edilen yer haline gelmesi, keyifle yaşanacak ortamın sağlanması, kente gelenlere 

misafirperver davranılması, sanayi ve ticaretin kolaylaĢtırılması gerekmektedir. 

Kenti merak edilen bir yer haline getirmek demek, onun belirli bir özelliğinin öne 

çıkarılması ve adının dünya çapında sürekli duyurulması demektir. Jensen‘e (2007) 

göre, kentle ilgili hikâyelerin, efsanelerin yayılması da insanlardaki merak 

duygusunu artıracaktır. 

Kentsel altyapı olarak genelleyebileceğimiz; spor aktiviteleri ve spor merkezleri, 

tiyatro, sinema, alıĢveriĢ merkezleri, sergiler, sanat merkezleri,  ticaret ve gösteriĢli 

modern binalar marka kent oluĢumuna katkı sağlayan özelliklerdir. Ama bunun 

yanında kent kullanıcılarına inisiyatif ve güvenlik de sağlamalıdır (Jensen, 2007: 

222-225). Kavaratzis, marka kentin önemli bir özelliği olarak kültürel etkinlikler ve 

eğlence olanaklarını görür. Kültür ve eğlence merkezi olarak markalaĢmıĢ bir kent, 

toplumlararası temasın yoğunlaĢtığı günümüzde insanların beğenisini kazanacaktır 

(2005: 1 ve 4).  

Tam (2009) kent markası oluĢturma sürecinde insanlara sunulacak vaadin önemli 

olduğuna dikkat çeker. Tam'a göre kente gelen kiĢiye fiziksel fayda yanında kiĢisel 

fayda da elde edeceği vaadinin verilmesi duygusal bağ kurmaya yardımcı olur. Pek 

çok kent gezilecek görülecek değerde güzelliklere, belirli bir tarihi geçmiĢe veya 

kültürel birikime sahiptir. Ancak bu markalaĢmaya yetmemektedir. Çünkü diğer 

rakip kentler de bu imkânları sunmaktadır. O halde kentsel markalaĢmanın önemli 

bir noktasını marka vaadi oluĢturmaktadır. Jensen‘e göre, bu vaat kentin değerleri, 

logosu ve sloganı ile desteklenmelidir. Kent markası tutarlı olmalıdır (2007: 227). 

KüreselleĢme sürecinde kent markaları giderek artmaktadır. ―I Love New York‖, 

―Festivaller Kenti Roshester‖, ―Sağlık Kenti Houston‖, ―Temiz Hava için 

Colorado‖, ―Modanın Kalbi Milano‖, ―Film Festival Kenti Cannes‖ ve 
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―Romantizmin BaĢkenti Paris‖ gibi isim ve sloganlarla anılan marka kentler 

fonksiyonel özelliğe göre sınıflandırılabilir. Kavaratzis, kent markaları için Ģu 

sınıflamayı önerir: Yerin kökenine iliĢkin (tarihi) kent markası
viii

, düĢünce (bilim, 

sanat) kent markası
ix

, hedeflere yönelik (fütürist) kent markası
x
, kültür ve eğlence 

kent markası
xi

 ve doğa/doğallık kent markası
xii

. Kavaratzis‘e göre bu 

sınıflandırmada ―kültür ve eğlence kent markası‖ diğerlerini birleĢtirici rol 

oynamaktadır (2005: 2).  

Türkiye‘de de ―GüneĢin Doğduğu Kent Samsun‖, ―Sanayi Kenti Gaziantep‖, 

―Oksijen Diyarı Ordu‖, ―Turizmin BaĢkenti Antalya‖, ―Peygamberler Kenti 

ġanlıurfa‖ ve ―ġehzadeler Kenti Amasya‖ gibi isimlerle kentsel marka çalıĢmaları 

baĢlamıĢtır. Kültür ve Turizm Bakanlığı da 2023 Vizyonu çalıĢmaları kapsamında 

bazı kentleri ―Kültür Marka Kenti‖ olarak belirlemiĢtir. Bunlar; Adıyaman, Amasya, 

Bursa, Edirne, Gaziantep, Hatay, Kars, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, NevĢehir, 

Sivas, ġanlıurfa ve Trabzon‘dur.  

Kent markaları arasında ―üniversite kenti‖ markası görece daha azdır. Bunun temel 

nedeni ―üniversite kenti‖ markasına uygun koĢulların pek çok yerde sağlanamamıĢ 

olmasıdır. Uygun koĢullar olmadığı halde ―nasıl olsa bir (veya birkaç) üniversitemiz 

var bunu öne çıkaralım ve kenti markalaĢtıralım‖ düĢüncesi hatalı sonuçlara yol 

açabilmektedir. Bir yerleĢimin her halükarda üniversite kenti olarak markalaĢması 

düĢünülemez. Bunun yerine, doğa, inanç, sağlık gibi çeĢitli turizm alanları, mimari, 

beslenme kültürü ve hatta demokratik ortam ve Ģahsiyetleri gibi farklı unsurlar, 

bilimsel araĢtırmalara dayalı olarak bir arada değerlendirilmeli ve bunlardan hangisi 

insanların hafızalarında daha çok yer etmiĢ ise o obje marka imajı olarak öne 

çıkmalıdır.  

3. “Üniversite Kenti” Markası Oluşturma Stratejisi 

Kentlerin markalaĢması sıradan reklâm kampanyalarıyla ya da bürokratik halkla 

iliĢkiler faaliyetlerinin yoğunlaĢtırılması ile sağlanabilecek bir olay değildir. Kentsel 

markalaşma; marka belirleme, konumlandırma, tutundurma, koĢullara göre revize 

etme ve sürdürülebilir kılma gibi aĢamaları olan stratejik plan sürecinde sağlanabilir. 

Her Ģeyden önce kentin koĢullarının (sosyal doku
xiii

, mekânsal özellikler
xiv

, çevresel 

özellikler
xv

, örgütlenme yapısı
xvi

, yaĢam kalitesi düzeyi
xvii

) bilinmesi gerekir. 

Gaggiotti vd. yapılacak "durumsal analiz" ile yer (coğrafi konum), insan (beĢeri 

sermeye; yöneticiler, kentte yaĢayanlar) ve süreç ve paydaşların
xviii

 (turistler, 

yatırımcılar, öğrenciler..) betimlenmesinin önemli olduğunu ve buna göre 

ihtiyaçların belirlenebileceğini  belirtmiĢlerdir (2007: 121-122). Bu ilk adımın 

ardından marka tutundurma ve sürdürme gibi öteki süreçler sistematik ve 

disiplinlerarası bir yaklaĢımla ele alınmalıdır
xix

.  

Birçok yazar
xx

 marka bileĢenleri olarak (i) Marka kimliği (marka için 

arzulanan/beklenen algı), (ii) Markanın konumu (hedef grup üzerinde rekabetçi 

avantaj sağlayan etki) ve (iii) Marka imajı (marka için gerçekleĢmiĢ algı) olarak üç 

faktör belirler. Florek vd.'ne göre, marka imajı ürün/hizmet hakkında hedef kitlenin 

inançları, fikirleri, düĢünceleri, hisleri ve duygularının toplamı olarak tanımlanabilir 

(2006: 279). Aaker‘e (1996) göre, marka kimliği marka imajından önce gelir çünkü 

onu etkileyen ve yönlendiren temel unsurdur. Nitelikli markaların en önemli özelliği 

kurumlaĢmıĢ
xxi

 marka kimliğine sahip olmalarıdır. Marka kimliği, fiziksel (nesnel) 
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ve kiĢisel (öznel) fayda çağrıĢımları yaratmak suretiyle marka ile hedef kitle 

arasında bağ kurar. Ġyi tanıtım, profesyonel ekip, doğru seçilmiĢ logo ve slogan 

marka kimliğinin önemli unsurlarıdır. 

Belirli bir kentin markalaĢma sürecinde markanın tutarlılığı, güncelliği, 

kaynaklarının Ģeffaflığı ve sürdürülebilirliği gibi özelliklerinin yanında marka ürün 

ile hedef kitle arasında yer alan marka yöneticileri önemli figürdür. Marka 

yöneticileri markanın hedef kitle için ne anlama geldiğini bilir, aĢinalık çalıĢmalarını 

yürütür ve özsermayeyi oluĢturmak için marka pazarlama eylemlerini yönlendirirler 

(Parkerson ve Saunders, 2005). Buna göre, kentlerin markalaĢması ekonomik ve 

kültürel özelliklerinin yanında politik yönü de olan bir olaydır. Bir kent markası, 

kent yönetiminden bağımsız uygulamaya konulamaz (Gaggiotti vd., 2007: 122) Bu 

konuda Harmaakorpi vd. (2008), ―kent tasarımı yönetimi
xxii

‖ kavramı altında 

"vizyoner liderlik" kavramını öne çıkarmıĢlardır. 

Kentsel marka oluĢturma stratejisinin uygulama adımları olarak önerimiz Ģudur:  

1. Kentin kanaat önderleri bir araya gelerek ―markalaĢma‖ kararı 

almalıdır. Bu karar 2. ve 3. maddelerde önerilen teknikler aracılığıyla elde 

edilecek bilgilerden üretilecek farklı alternatifler arasından nihai seçim anlamı 

taĢır. ġöyle ki, ―Kentsel MarkalaĢma‖ daha çok turizm ve yatırım ile ilgili bir 

kavramdır. Kültürel ve ekonomik açısından bir kentin geliĢtirilmeye uygun 

birçok yönü olabilir. Bu yönlerden birisi öne çıkarılarak yerleĢim için; sanayi 

kenti, tarımsal sanayi kenti, organik tarım kenti, modül-üretim kenti, emekli 

kenti, yenilik (inovasyon) kenti, festival kenti, müze kenti, eko-turizm kenti, 

sağlık turizmi kenti, dinsel turizm kenti vd. kararlar alınabilir. ―Üniversite 

Kenti‖ bunlardan birisidir. Ve bu karar demokratik katılım koĢullarında 

alınmalıdır.  

2. ―Üniversite Kenti Konseyi‖ kurulmalı ve bunun altında ―çalıĢma 

grupları‖ oluĢturulmalıdır. ÇalıĢma grupları fox grup toplantıları, swot analizi 

ve beyin fırtınası gibi takım çalıĢma teknikleri (nitel çalıĢmalar) ile kentin 

potansiyelini açığa çıkartmalıdır
xxiii

.  

3. Sosyologlar kentin ―sosyal dokusunu‖ ve ―yaĢam kalitesini‖ saha 

araĢtırmaları (nicel çalıĢmalar) ile betimlemelidir
xxiv

.  

4. ÇalıĢma grupları elde edilecek bu veri seti üzerinden ―markalaĢma 

projeleri‖ üretmelidir. Misyon ve vizyon belirlenmelidir. Marka kimliğinin 

önemli unsurları olan özdeğerler, logo ve slogan üretilmelidir. Bu projeler bir 

arada kentin marka kent olarak nasıl konumlandırılacağı sorusunun yanıtını 

verebilmelidir
xxv

.  

5. ÇalıĢma grupları mevcut ―Kent Stratejik Planı‖nı ve varsa diğer kent 

plan ve projelerini bir araya getirmeli, ―Üniversite Kenti‖ markası çerçevesinde 

bu planlar birleĢtirilmeli, uyumlu hale getirilmelidir.  

6. Uygulama aĢamasında pazarlama stratejileri devreye sokulmalıdır. 

Reklam faaliyetlerine özel önem verilmelidir. 

7. Kentsel markanın konumlandırma ve tutundurma faaliyetlerinin 

ardından markayı "sürdürülebilir" kılma çalıĢmaları gelir ki bu kesintisiz ve 

devamlı bir sürecin baĢladığını gösterir
xxvi

. 
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Sonuç 

Toplumsal değiĢmelerin açık olarak gözlenebildiği kentleĢme hareketi, geliĢmekte 

olan toplumun geleneksel yapısını geride bırakarak yeni arayıĢlara yöneldiğini 

ortaya koyar. Ġç ve dıĢ etkenlerin bir arada Ģekillendirdiği kentleĢme hareketi genel 

olarak toplumsal yapıyı da etkilemektedir (Özer, 2004: 95; Alptekin, 2007: 110). 

Kentler küreselleĢme olarak kavramsallaĢtırılan global değiĢim sürecinde 

markalaĢmak suretiyle toplumsal geliĢmeye katkısını giderek artırmaktadır. 

Kültürlerarası niteliği ile üniversiteler ise kentsel markalaĢmanın yeni ve önemli 

objesidir.  

Günümüzde sanayi toplumunun ardından bilgi toplumu özelliklerinin geliĢmeye 

baĢladığı gözlenmektedir. KentleĢme hareketinde artık daha güvenli çevre, daha 

kaliteli sağlık hizmeti, daha iyi eğitim, daha temiz ortam, daha iyi ulaĢım imkânları 

gibi Ģehrin cazibesini ortaya koyan faktörler daha etkili olmaktadır (Tümerkin, 1973; 

Sezal, 1992; Alptekin, 2007). Bunlardan birisi de iyi eğitim beklentisidir. Bu açıdan 

kentler arası farklığı oluĢturmada önemli bir etken olarak üniversiteler, kent imajına 

büyük katkı sağlayabilir. Nitekim kent imajı, insanları kente çeken önemli bir faktör 

olarak sosyokültürel ve sosyoekonomik davranıĢları etkilemektedir. Son yıllarda 

üniversitenin kent yaĢamı ve kentin geliĢimi üzerindeki etkisi giderek önem 

kazanmaktadır
xxvii

. Kentsel imajın önemli bir unsuru olan üniversitelerden 

beklentiler de artmaktadır. 

KüreselleĢme sürecinde üniversitelerin kültürlerarası niteliği önem kazanmıĢtır ama 

içerisinde yer aldıkları yerleĢimle birlikte daha rekabetçi bir ortam içerisine 

girmiĢlerdir. ―MarkalaĢma‖ rekabet ortamının önemli aracıdır. Alptekin‘e göre, 

geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelerin kentleĢme süreçlerinin farkı, her ikisinin de 

temel kaynağı olan göç olgusu değil, bu göçe sebep olan dinamiklerdir. GeliĢmiĢ 

ülkeler için bu dinamiklerden önemli biri markalaĢmadır (2007: 63). O halde 

geliĢmekte olan ülkelerin de kentlerini markalaĢtırmaları kendi yararlarına olacaktır. 

Kentlerin markalaĢması konusunda sınırlı sayıda bilimsel araĢtırma mevcuttur
xxviii

. 

Bu araĢtırmaların vardığı ortak sonuç, kentsel markalaĢmanın pek çok etkene bağlı 

olan uzun, maliyetli ve stratejik olmayı gerektiren bir süreç olmasıdır. Birbiriyle 

bağlantılı adımlardan oluĢan markalaĢma sürecinin baĢarısı her adımın özenle ve en 

iyi Ģekilde yerine getirilmesine bağlıdır. Tam‘ın (2009) araĢtırma sonucuna göre 

kentlerin zayıf yönlerine karĢılık üstünlükleri, tehdit unsurlarına karĢılık fırsatları 

bulunmaktadır. Kentin markalaĢma sürecinde özellikle o kente ait tarihi ve kültürel 

zenginliklerinin tespiti yapılarak, var olan potansiyellerin daha verimli olarak nasıl 

değerlendirilebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Yarar (2008), markalaĢmak 

için kurumlaĢmanın önemine dikkati çeker. AlaĢ‘a göre ise, marka olabilmek için bir 

kent; istihdam sağlama kapasitesine sahip olmalı, maaĢlara oranla aĢırı derecede 

pahalı olmamalı, iyi durumda ve karĢılanabilecek konaklama imkânı sunmalı, yeterli 

toplu taĢıma imkânı olmalı, iyi okullar ve eğlence/kültür faaliyetleri olmalı ve iklim 

Ģartları iyi olmalıdır. Marka kent projesine baĢlayan kentler bu özelliklerinin 

tanıtımını halkla iliĢkiler aracılığıyla, Ģehre gelen yabancı turistlerin, öğrencilerin vd. 

akıllarında kalmayı baĢararak ve reklâm aracılığı ile yapabilirler (2010: 2).  

―Üniversite kenti‖ markasının oluĢturulabilmesi için öncelikle hoĢgörülü olmak gibi 

istendik insan davranıĢları, kongre ve spor yarıĢları gibi akademik etkinlikler, temiz 
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çevre ve kent güvenliği gibi yönetsel hizmetler vb. uygun koĢulların var olması ve 

sağlanması gerekir. Ama yine de üniversite bulunan her kentin ―üniversite kenti‖ 

olarak nitelendirilmesi düĢünülemez. MarkalaĢmanın uygun koĢullarının 

sağlanmasında üniversiteyle birlikte yerel yönetim ve planlayıcılar önemli bir etkiye 

sahiptir (Russo vd., 2007). Kent yöneticileri önemlidir ancak markalaĢma faaliyetleri 

paydaĢların katılımıyla yürütülmelidir. Kent yöneticileri, iyi bir ekip çalıĢmasıyla 

üniversite-kent etkileĢiminde gerekli olan iĢbirliğini sağlamalıdır. Bu iĢbirliğinden 

hareketle ―üniversite kenti‖ markası için kentin üstün ve zayıf yönleri tespit 

edilmeli; zayıf yönleri kuvvetlendirebilecek ve üstün yönleri sürdürebilecek  

―stratejik plan‖ hazırlanmalıdır. Esas itibariyle stratejik plan, yerleĢimin gelecek 

ihtiyaçlarına yönelik pek çok zihinsel çabanın ürünü olan bir yol haritasıdır 

(Kavaratzis ve Ashworth, 2005). Bu yol takip edilirken, tanıtım çalıĢmalarına 

özellikle önem verilmeli; reklam kampanyalarında kentin seçilmiĢ logosu, sloganı ve 

marka vaadi öne çıkartılmalıdır. 

Öte yandan kent üniversitesi imajı oluĢturabilmek için kentin, öğrencilerin yaĢamını 

kolaylaĢtıracak birtakım özelliklere sahip olması gerekir. Öncelikli olarak kent 

öğrencilere cazip gelmelidir Bu özellikler arasında sosyal ve kültürel bazı 

olanakların yanı sıra yerel halkın öğrenciye yardımsever olması ve öğrencilere 

sunulan barınma olanaklarının çeĢitliliği yer almaktadır. Bunların dıĢında yerel 

kararlarda öğrenci görüĢlerine yer vermek ve eğitimlerini tamamladıktan sonra 

öğrencilerin Ģehirle bağlantılarını sürdürecekleri yollar aramak da öğrencileri kente 

çeken özellikler arasındadır (Russo vd., 2007). Ayrıca üniversitelerin beklenen 

etkiyi gösterebilmesi için finansman sorununun çözümlenmesi gerekmektedir 

(Gürkan ve KarataĢ, 2004: 78). Bugün geliĢmiĢ olarak nitelendirilen ülkelerde 

endüstrinin birçok kesiminde görev yapan kiĢiler doktoralı elemanlardır. Örneğin 

Almanya‘da bir alanda doktora yapan öğrenci sayısı Türkiye‘de tüm alanlarda 

doktora yapan öğrenci sayısından fazladır. Bu nedenle ülkemizde yetenekli 

öğrencileri yüksek lisans ve doktora eğitimi yapmaya yönlendiren bir teĢvik ve 

destek ortamı meydana getirilmelidir (Çakmak, 2003;137). Bu anlamda 

markalaĢmaya katkı sağlayacak lisansüstü eğitim olanaklarının daha fazla yaygınlık 

kazanması gerektiğinden söz edilebilir. 

Bu çalıĢmanın genel sonucu olarak, ―üniversite kenti‖ markasının oluĢturulabilmesi 

için, sistematik, stratejik ve disiplinlerarası yol izlemenin yararlı olacağı 

söylenebilir. Marka kent kavramının sosyal ve kültürel boyutlarının ekonomik 

boyutundan daha öne alınmasının yarar sağlayacağı konusunda paydaĢlar 

bilinçlendirilmelidir. Marka kent çalıĢmalarında sosyal doku ve yaĢam kalitesi gibi 

yapısal durumları betimleyebilecek olan sosyoloji bilimine daha çok itibar 

edilmelidir. Sosyoloji ile yönetim, planlama, pazarlama gibi diğer alanlar beraber 

hareket etmelidir.  

‗Marka kent kavramı, son yıllarda giderek popülerleĢen ve neo-liberal mekânsal 

politikalara yönelik çalıĢmalar içerisinde sıklıkla karĢılaĢılan bir kavramdır. Ancak 

bu yaygın kullanıma bakarak, kavramın değerler anlamında nötr olduğunu ve 

konumunun ideolojik duruĢlara eĢit mesafede olduğunu söylemek zordur. Neo-

liberal duruĢ ile güçlü bağıntıları olan marka-kent yaratmaya (kentsel markalaĢma) 

yönelik çabaların, ağırlıklı olarak ekonomik çıkar gruplarının mekânsal beklentileri 

ile örtüĢtüğünü; alt-gelir gruplarının ve taleplerini dile getirmekte zorlanan 
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‗öteki‘lerin sosyo-ekonomik durumunu ve mekânsal varoluĢunu olumsuz etkileyen 

sosyolojik sonuçlar üretebildiğini ortaya koyan çalıĢmalar bu fikri 

desteklemektedir.‘ Bu noktadan hareketle, ―marka-kent‖ çalıĢmaları, konuyu, göreli 

olarak, tek-taraflı ve sınırlı bir kapsamda, daha açık bir deyiĢle, sadece neo-liberal 

perspektife referans ile ele almamalıdır. 

 

 

 

Notlar: 

i Örneğin Bourdieu (1986) ‗sosyal sermaye‘ kavramını toplumsal eĢitsizlikler ve sınıf 

çözümlemesinin aracı olarak kullanır. 

ii KentleĢme sürecinde nüfusu görece değiĢmeyen ―durağan kentler‖ ve nüfusu giderek azalan 

―kaybeden kentler‖ de söz konusudur. Bu iki tür kentin genel olarak küresel yerleĢmeler 

ağının dıĢında kaldıkları gözlenmektedir. 

iii en. University; fr. Université; de. Universität 

iv en. City; fr. Ville (Cité); de. Stadt 

v Kent kültürünü edinme ve benimseme süreci için ―kentlileĢme‖ kavramı kullanılmaktadır. 

vi (1)New York, Londra ve Tokyo gibi "küresel kentler"; (2)Moskova, Ġstanbul ve Kahire gibi 

"bölge merkezi kentler"; (3)küresel kentler ile bölge merkezi kentler üzerinden dolaylı iliĢki 
kuran öteki kentler. 

vii en. University Town; fr. Ville Universitaire; de. Universität der Stadt 

viii Londra, Paris, Ġstanbul.. 

ix Örneğin Tataristan‘ın baĢkenti ‗Kazan‘ Türk düĢünce dünyasının önemli bir merkezidir. 

x Amsterdam, Tokyo, Moskova, Nice-Sophia Antipolis, Singapur, ġangay, Sao Paulo, 
Barcelona.. 

xi Rio, Londra, New York, Paris 

xii Örneğin Ġrlanda kentleri 

xiii Kentteki sosyo-kültürel gruplar ve bunlar arasındaki iliĢkiler.. 

xiv Kentsel mekanlar ve iĢlevsel alanlarının durumu.. 

xv Kentin doğası, iklimi, hijyenik özellikleri.. 

xvi Kamusal kuruluĢlar ve sivil toplum örgütleri; spor, sanat-kültür eğitim, sağlık, inanç ve 

diğer mekan ve etkinlikler ve bunların niteliği.. 

xvii Birey ve sosyal grupların memnuniyet düzeyi.. 

xviii Ooi ve Pedersen (2010: 319-329) Kopenhag kentinin markalaĢması üzerine yaptıkları 

araĢtırmada, kent markasının baĢarılı olabilmesinin önemli bir koĢulunun paydaĢ desteği 

olduğunu bulgulamıĢlardır. AraĢtırmacılar 'Film Festivali' gibi etkinlikler ile bu desteğin 

sağlanabileceğini tavsiye etmektedirler. Zhang ve Zhao ise (2009: 244) Beijing kentinin 

markalaĢma stratejisi konulu araĢtırmalarında kent yönetimi ile kent halkının farklı 

metaforlarla kenti tanımlayabildiklerini ve bunun markalaĢma sürecine olumsuz etkilerinin 
olacağını tespit etmiĢlerdir. 
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xix Zeren (2011: 175-200), kent markası oluĢturabilmek için yönetimin önemine dikkat çeker; 

stratejik kent yönetimi modeli önerir. Stratejik kent yönetimi genel anlamda amaçlara 

ulaĢmak için planlama, uygulama, gözlem ve değerlendirmeyi içeren devamlı ve sistematik 
bir süreç olarak tanımlanmaktadır (Wong vd, 2006: 653). 

xx Kavaratzis ve Ashworth, 2005: 508; Brandt ve Mortanges, 2011: 51. 

xxi Sosyal bilimlerde ‗kurumlaĢma‘; "düzensiz davranıĢlardan daha düzenli, kendi kendinin 

devamını sağlayan, toplumca değer verilen davranıĢ örüntülerine geçiĢ" olarak tanımlanır. 

KurumlaĢmanın formel sürecinde davranıĢlar belirli kurallar etrafında standart hale gelir 

(Kızılçelik ve Erjem, 1996: 336). 

xxii City design management 

xxiii KoĢullar, olanaklar/kaynaklar, avantajlar, dezavantajlar, fırsatlar 

xxiv Sosyolojik araĢtırmanın önemini kanıtlayabilecek bir örnek: 2003‘te Belçika‘da Liege 

kent yönetimi ―Kent Projesi‖ adı altında bir çalıĢma baĢlatmıĢtı. Projenin amacı Liege'i 

Avrupa‘da tarih üzerine odaklı kültürel bir merkez konumuna getirmek, turizmi arttırmaktı. 

Bu giriĢim daha çok kent halkını ve iĢ dünyasını ilgilendiriyordu ama aynı zamanda Liege'in 

bir marka olarak üniversite kenti olabilme potansiyeli belirlenmeye çalıĢıldı. AraĢtırma 

sonucuna göre kentteki genç nüfus yoğunluğu, tarih ve gece hayatı, alıĢveriĢ, sanat ve kültürel 

olanaklar, bağımsız yönetilen bir kampus ve üniversitenin ünlü bir üniversite olması 

öğrencileri kente çeken etkenlerdendir. Ancak kentin temizlik yönünden zayıflığı öğrenci 

tercihlerini belirleyen olumsuz bir etkendir. Öte yandan kent merkezine çok uzak bir kampus 

üniversitesi olma durumu da tercihleri olumsuz yönde etkilemektedir (Brandt ve Mortanges, 
2011: 52-60). 

xxv Marka kent stratejisinin çok yönlü maliyetleri, çıktıları, etkileri ve sonuçları söz 

konusudur. Bunların baĢında markalaĢmanın gerektirdiği mali yük gelmektedir. Devamında 

markalaĢacak kentin yaratılan marka imajı ile örtüĢmesini sağlayacak yatırımların maliyeti 

gelmektedir. Markanın tutunması ve iĢlemesi ile birlikte kente yönelecek insanların yaratacağı 

hizmet talepleri, kentin hizmet arzı üzerinde baskı yaratacak ve yeni yatırım gereksinimini 

doğuracaktır. Bunların yanı sıra, sosyal, kültürel, çevresel ve benzeri maliyetler, sorunlar ve 

dirençler gündeme gelebilecektir. Bu ve benzeri güçlükleri aĢabilmek için kentlerin fiziki 

altyapı, emek piyasası, insan sermayesi, ekonomik ve mali olanakları, yönetim kapasitesi ve 

benzeri açılardan yeterlilikleri ve rekabet potansiyelleri önem kazanmaktadır (Tek, 2009: 
172). 

xxvi Kent markasının sürdürülebilirliği yaĢayan ve yaĢanılabilir bir çevre oluĢturmaya atfeder. 

Sürdürebilirlik ifadesiyle, marka kent stratejisine uzun dönemli bağlılık, yeterli bütçe payı, 

toplumsal değiĢmelere cevap verebilme, özel amaçları karĢılayabilme ve istatistik süreç 
kontrolü gibi bir dizi faaliyet kastedilmektedir (Dinnie, 2011: 6). 

xxvii Örneğin, Gürkan ve KarataĢ‘ın (2004: 69-77) araĢtırma sonucuna göre, Muğla 

Üniversitesi‘nin kentin sosyoekonomik geliĢimine olan etkisi, eğitim-öğretim, araĢtırma-
geliĢtirme, ekonomi, sağlık, sosyal ve kültürel danıĢmanlık fonksiyonlarıyla çok boyutludur. 

xxviii EriĢen, 2010; Büyüksoy, 2008; ġahin, 2008; Tam, 2009. 
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